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Equipe de auditoria de obras do CJF cumpre agenda no TRF5

de Agosto

QUARTA

TRF5 e SulAmérica incentivam 
Programa Saúde Ativa

Tribunal Regional da 5ª Região 
– TRF5 e a seguradora SulA-

mérica Saúde desenvolveram, em 
parceria, um projeto de incentivo a 
comportamentos eficazes e susten-
táveis para a melhoria da saúde. É 
o Programa Saúde Ativa, um con-
junto de iniciativas que se propõe 
a promover mais qualidade de vida 
aos magistrados e servidores que 
compõem o Tribunal. A recomen-
dação de cuidados é baseada em 
estatísticas que demonstram que 
exercícios físicos, bom sono e ali-
mentação saudável são responsá-
veis por 50% de nosso bem-estar. 
A genética e os fatores ambientais 
respondem por 20%, cada, e os ou-
tros 10% são cuidados gerais com a 

CCBA oferece
bolsas de estudos

Aniversariantes

A equipe de auditoria de obras do 
Conselho da Justiça Federal (CJF) 
visitou, na segunda-feira (28/08), 
o Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, com o objetivo 
de conhecer as obras que estão 
sendo realizadas na 5ª Região e 
colaborar para que se tenha uni-

saúde. Para mapear 
esses fatores, foi dis-
ponibilizada a Plata-
forma de Bem-Estar, 
no site da SulAmé-
rica (https://www.
sulamericasaudeati-
va.com.br), que ge-
rencia aspectos que 
influenciam a saúde 
em seis dimensões 
da vida: saúde emo-
cional, saúde física, 
avaliação da vida, comportamento 
saudável, ambiente de trabalho e 
ambiente em que se vive.
Acompanhamento – Já está em 
prática o acompanhamento indi-
vidual por médico e nutricionis-

cidade procedimental, com vistas 
à eficiência e eficácia. A equipe do 
CJF foi recebida pelo presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Manoel Erhardt, que ressaltou a 
oportunidade de aprendizado com 
a visita. “A colaboração é essencial 
ao aperfeiçoamento do serviço pú-

blico”. Participaram do encontro a 
juíza federal auxiliar da Presidência, 
Joana Carolina Lins Pereira; o di-
retor-geral do TRF5, Fábio Paiva; a 
diretora da Secretaria Administrati-
va, Sorária Caio; e os diretores das 
Subsecretarias de Controle Interno 
e de Infraestrutura e Administra-

ta, via telefone, dos servidores e 
magistrados vinculados ao seguro 
saúde SulAmérica, com histórico 
de doenças crônicas, a exemplo 
da diabetes ou problemas de 
pressão arterial.

Visitas de cortesia – O pre-
sidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, recebeu, ontem (29), as 
visitas de cortesia do Brigadeiro 
do Ar Walcyr Josué de Casti-
lho Araújo, comandante 
do Segundo Comando 
Aéreo Regional (II Co-
mar), e do presidente do 
Tribunal Regional Eleito-
ral de Pernambuco (TRE-
-PE), desembargador 
Luiz Carlos de Barros 
Figueredo. 
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O Centro Cultural Brasil-Alema-
nha (CCBA), instituição reconhe-
cida pelo Governo Alemão, está 
oferecendo quatro bolsas no cur-
so complementar de Alemão Ins-
trumental Jurídico 01, destinadas 
a servidores, estagiários do TRF5 
e seus familiares, com início  nes-
te 2º semestre de 2017. Outros 
cursos também oferecem preços 
promocionais. Mais informações 
podem ser obtidas no site www.
ccba.org.br ou com o diretor e 
professor do CCBA Christoph Os-
tendorf, pelo e-mail christoph@
ccba.org.br.

ção Predial, respectivamente Sídia 
Lima e Vladislave Leite, que esta-
va acompanhado pela equipe de 
arquitetura e engenharia do TRF5. 
As visitas integram o plano anual 
de auditoria de obras do CJF. Hoje 
e amanhã (31), a equipe vai visitar 
a Seção Judiciária de Pernambuco. 


