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Nova edição da Revista Jurídica da JFPE já pode ser consultada 

de Fevereiro

QUARTA

Autogestão em Saúde lança pesquisa 
de interesse

equipe de projeto da Auto-
gestão em Saúde da Justiça 

Federal da 5ª Região publica, hoje 
(5), uma pesquisa de interesse 
em que os futuros beneficiários 
do Plano poderão se manifestar 
quanto às suas necessidades de 
atendimento. O questionário esta-
rá disponível no hotsite da Auto-
gestão (http://autogestao.trf5.jus.
br) até a próxima quarta-feira (12). 
Para iniciar a pesquisa, deve-se in-
serir o CPF e a data de nascimento 
completa, mas os dados não terão 
acesso público. O objetivo é cole-
tar informações, entre outros itens, 
acerca da percepção dos usuários 

A

Já está disponível a 12ª edição 
da Revista Jurídica da Justiça 
Federal de Pernambuco (JFPE). 
A publicação tem duas versões: 
uma impressa, que já se encontra 
para consulta na Biblioteca da 
sede da JFPE, e outra eletrônica. 
A Revista contém 16 artigos dou-
trinários, de autoria de integran-

lho Editorial da Revista, que tem 
como diretor o juiz federal Frede-
rico Augusto Leopoldino Koehler, 
reúnem trabalhos que tratam de 
temas bem atuais, entre os quais, 
a utilização de empresas offshore 
para lavagem de dinheiro. A revis-
ta pode ser acessada na área “Pu-
blicações”, no site da JFPE.

Que tal começar o 
ano de mãos da-
das com o Meio 
Ambiente? Uma 
boa forma de fazer 
isso é assumir um 
compromisso com 
a redução no uso 
de copos plásticos descartáveis. 
Segundo a ONU Meio Ambien-
te, o mundo produz cerca de 300 
milhões de toneladas de lixo plás-
tico a cada ano e, até o momento, 
somente 9% foi reciclado e 14% 
coletados para reciclagem. Por 
isso, ao reduzir o consumo desse 
material é possível contribuir para 

Alan Douglas Soares Gonçalves
Subsecretaria Judiciária

Adson Sávio Seabra Gonçalves
Gab. Des. Fed. Rubens Canuto

Aniversariantes

Ouvidoria TJPE - O correge-
dor-regional do TRF5, de-
sembargador federal Carlos 
Rebêlo, foi o representante da 
Corte na solenidade de posse 
do novo ouvidor geral e do 
vice-ouvidor do Tribunal de 
Justiça de Pernambuco (TJPE), 
desembargadores Eduardo 
Sertório e Alfredo Jambo, respectivamente. A cerimônia foi realizada 
na manhã de ontem (4), no TJPE.  

tes de diversas profissões jurídicas, 
a exemplo de juízes, advogados 
públicos e privados, servidores da 
Justiça e professores universitários. 
Nesta edição, as temáticas abran-
gem várias áreas do Direito, como 
Constitucional, Processo Civil, 
Tributário, Penal, entre outros.  Os 
artigos selecionados pelo Conse-

sobre seu plano de saúde atual, 
seja o decorrente de contrato com 
o Tribunal, seja o pago por inter-
médio de associações. 
Análise - O levantamento dos 
dados será fundamental para 

que a equipe da 
Autogestão em 
Saúde compre-
enda melhor as 
necessidades de 
seus potenciais 
beneficiários e, 
oportunamente, 
avaliar o que será 
possível fazer 
para atendê-los, 

com o objetivo de manter a qua-
lidade de sua rede credenciada, 
além de buscar reduzir os valores 
atualmente pagos pelos servido-
res ativos e inativos, magistrados e 
pensionistas. 

(Com informações da Ascom/JFPE)

Evite copos descartáveis. 
Adote uma caneca!

mudar esses 
dados. No 
TRF5, você 
pode reduzir 
o consumo 
com uma 
atitude mui-
to simples: 

usando as canecas doadas pelo 
Tribunal ou, até mesmo, aquela de 
‘estimação’ que você tem guar-
dada em casa. Seja como for, o 
importante é fazer sua parte! Se 
você ainda quer mais motivos para 
deixar o copo plástico de lado, 
acesse nossa Intranet (intranet.trf5.
gov.br) e confira! 

Equipe de Autogestão em Saúde


