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Inscrições para o curso de Secretariado Avançado

de Setembro

QUARTA

Seminário sobre Judicialização 
da Saúde segue até hoje 

omo devem decidir os 
juízes em casos de pedi-

dos na Justiça para o forne-
cimento de medicamentos, 
transplantes e tantos outros 
procedimentos na área de 
saúde? A questão é polê-
mica. Não à toa, é tema do 
Seminário “A Judicialização 
da Saúde no Brasil”, que teve 
início ontem (19), na Sala 
Capibaribe do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 
– TRF5. O evento termina 
hoje e está sendo promovi-
do pela Escola de Magistra-
tura Federal da 5ª Região (Esmafe), 
em parceria com a Escola da Advo-
cacia Geral da União. As palestras 
acontecem das 8h30 às 12h15. 
Toda programação está sendo 

Peso na 
medida

Gestão de Risco

Aniversariantes

Estão abertas, até o dia 26/09, 
as inscrições para o curso de 
“Secretariado Avançado: visão 
estratégica e foco em gestão”, 
promovido pelo Núcleo de De-
senvolvimento de Recursos Hu-
manos do Tribunal Regional Fe-

transmitida ao vivo pelo canal do 
TRF5 no Youtube. 
Debates - Nos painéis de ontem, 
o juiz federal Clênio Schulze, da 
Seção Judiciária de Santa Catarina, 

deral da 5ª Região -TRF5. O curso, 
que será realizado entre os dias 
2 e 4 de outubro, no auditório da 
Esmafe, é destinado aos servido-
res que atuam como secretários, 
chefes de gabinete, assistentes 
ou outras atribuições correlatas. 

Juiz Federal 
Jorge Luiz Girão Barreto

Auxiliar da Vice-Presidência 
do TRF 5ª Região

Juiz Federal
Ivan Lira de Carvalho

SJRN

Juiz Federal Rafael Chalegre 
do Rêgo Barros

SJCE
Ana Luíza Calheiros da Silva
VIRTUS
Ailton Ferreira da Silva
TERCLIMA

Para se inscrever, basta enviar um 
e-mail para ndrh-treinamento@
trf5.jus.br com nome completo, 
matrícula, ramal, e-mail e lotação. 
Serão oito módulos, que aborda-
rão temas como: profissional de 
secretariado como gestor, indica-

alertou, entre outras coisas, 
que, em 2016, o Judiciário já 
tinha mais de 1,3 milhão de 
demandas de judicialização da 
saúde. Os juízes federais Jor-
ge André Mendonça (JFPE) e 
Francisco Glauber Alves (JFRN) 
abordaram os critérios que de-
vem ser levados em considera-
ção nas decisões, como dados 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), informações técnicas e 
prova pericial. Já o advogado 
da União José Salvador, último 
palestrante de ontem, foi enfá-
tico: “existem pessoas morren-

do por causa da judicialização da 
saúde, justamente por conta desse 
deslocamento para atender casos 
individualizados”, assegurou. 

dores e resultados, competên-
cias, finanças para profissionais 
de secretariado, inteligência 
emocional, carreira, relaciona-
mento interpessoal e liderança e 
comportamento profissional com 
ênfase em etiqueta. 

O Núcleo de Assistência à Saú-
de do TRF5 tem uma boa notícia 
para aqueles que buscam uma 
alimentação mais saudável: foi fir-
mado um acordo com a empresa 
Prodieta, para garantir descontos 
para servidores do Tribunal e seus 
dependentes, sendo 30% em ser-
viços e 10% em produtos. Dentre 
os serviços, estão consultas com 
nutricionistas para orientar dietas 
e reeducação alimentar para adul-
tos e crianças, nutrição esportiva, 
além de programa de SPA em 
casa ou em hotel. Já os produtos 
oferecidos incluem refeições va-
riadas, congeladas em dois tama-
nhos de porções, para perda ou 
manutenção de peso. Esta é mais 
uma ação do Programa Peso na 
Medida, do NAS. Mais informa-
ções pelo www.prodieta.com.br.

Membros do Comitê e do 
Subcomitê de Gestão de Ris-
cos do TRF5 e representantes 
das seções judiciárias partici-
pam, até a próxima sexta-fei-
ra (22), do curso Gestão de 
Riscos e Controles Internos 
nas Organizações Públicas, 
realizado na Escola de Magistratu-
ra Federal da 5ª Região, que visa a 
capacitar os servidores para im-
plantar a gestão de risco em suas 
unidades. Ministrado pelo auditor 
do Tribunal de Contas da União, 

Luiz Geraldo Santos Wolmer, o cur-
so abordará temas como: processo 
de gestão de riscos, implantação e 
incorporação da gestão de riscos, 
processo de avaliação e aprimora-
mento de controles, entre outros.


