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Sexta Sustentável

Peritos Capacitação em Contratações Públicas Sustentáveis 

de Maio

SEXTA

Mudanças no Seguro Saúde começam neste mês

Ao término do expediente, des-
ligue o computador, inclusive o 

monitor. A função standby con-
some cerca de 15% a 40% da 
energia total de um aparelho.
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este mês de maio, a 
tabela do seguro saú-

de já sofreu um reajuste de 
19,65%. Em paralelo, devi-
do ao corte nos recursos 
orçamentários do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5, a participação 
do Tribunal também será 
reduzida. A Administração 
do TRF5 ressalta que tem busca-
do diminuir ao máximo o impacto 
desse reajuste, lembrando, que, 
contratualmente, ele deveria ser 
de 26,65%. Para permitir a todos 
uma reorganização financeira, a 

Presidência escalonou o percentual 
de contrapartida, reduzindo-o gra-
dualmente para 60% em junho, 
50% em julho, 40% agosto, 30% 
nos meses de setembro, outubro 
e novembro e, finalmente, 25% 

em dezembro (tais percentuais 
são frutos de estimativas, que 
podem variar para mais ou para 
menos).
Migração e exclusão – Esse mês, 
excepcionalmente, considerando 

“É indispensável que nós efeti-
vemos os processos de compras 
sustentáveis por meio das quais as 
organizações, em suas licitações 
e contratação de bens, serviços e 
obras, busquem gerar benefícios à 
sociedade e economia, reduzindo 
os danos ao ambiente natural”. 
Com estas palavras, o presidente 
do Tribunal Regional da 5ª Região 
- TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira, deu início, 
na última quarta (25), no auditó-

rio da Escola de Magistratura 
Federal - Esmafe, à V Capaci-
tação do ECOS/PE – Contra-
tações Públicas Sustentáveis. 
O evento teve como objetivo 
identificar estratégias e técni-
cas para melhorias operacio-
nais nos Tribunais, com vistas 
a construir uma cultura de 
sustentabilidade por meio de 
suas compras. Participaram servi-
dores dos órgãos que compõem o 
Encontro de Comissões Socioam-

bientais que reúne tribunais com 
sede em Pernambuco (TRF5, TRT6, 
TRE, TJPE e TCE).

que os servidores estavam aguar-
dando a decisão sobre a mudança 
dos valores, a SulAmérica acatará 
as exclusões que forem proto-
coladas até as 15h da próxima 
segunda, dia 30 (em condições 
normais, o pedido de exclusão 
deve ocorrer até o dia 15 de cada 
mês). Esta também é a data e o 
horário para quem deseja solicitar 
a migração para outra categoria 
do plano. Os pedidos devem ser 
realizados por meio do e-mail: 
planodesaude@trf5.jus.br. Mais in-
formações pelo ramal 9948, com 
Solange ou Natália.

A 2ª Vara da Seção Judiciária de 
Sergipe promove, hoje, a Sexta-
-feira Sustentável, quando todos 
os ares-condicionados ficarão 
desligados durante o horário de 
funcionamento. A medida integra 
um conjunto de ações sustentá-
veis que visam à diminuição do 
consumo de energia elétrica.

A Justiça Federal em Pernambu-
co está cadastrando profissionais 
liberais das áreas de Medicina, 
Contabilidade, Engenharia, Bio-
logia, entre outras, para atuarem 
como peritos. Eles integrarão ca-
dastro único por meio do Sistema 
Eletrônico de Assistência Judiciária 
Gratuita - AJG e serão designados 
de acordo com as necessidades. 
Embora o cadastro seja destinado a 
peritos que vão operar em proces-
sos da AJG, nada impede a seleção 
para atuarem em outros casos.


