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Usuários da SulAmérica terão reajuste 
este mês Desembargadores 

do TRT6 visitam 
presidente do TRF5

Concurso: TRF5 
divulga datas das 
provas práticas

Missa de  
Sétimo Dia 

Revista de Jurisprudência tem edição comemorativa impressa

agistrados e servidores que 
possuem o plano de saúde 
SulAmérica terão desconta-

do, este mês, o reajuste referente 
ao percentual de 6,779% para os 
planos Executivo, Especial e Básico 
e um percentual de 63,78% para 
o plano Estilo I. De acordo com a 
diretora administrativa do TRF5, 
Sorária Caio, o reajuste foi neces-
sário em razão do aumento da 
sinistralidade – ocorre sempre que 
as despesas médicas e hospitala-
res superam o percentual definido 
no contrato, no caso do TRF5 é de 
80%. “O plano Estilo I apresentou 
sinistralidade quase sete vezes su-

perior aos de-
mais planos”, 
destacou Sorária, já oferecendo di-
cas para evitar esse aumento: “uti-
lizar a emergência apenas quando 
necessário e, antes de assinar a 
guia de consulta, verificar se não 
está no prazo de direito a volta ao 
médico, que é de até 15 dias”. 
Negociação - A empresa con-
tratada pleiteava um aumento 
na ordem de 19,01%, caso fosse 
anual, e o percentual de 13,79% 
para o reajuste de setembro/2012 
a fevereiro/2013, com revisão no 
próximo mês. Após vários encon-
tros de negociações, inclusive com 

a participação de 
diretores deste Tribu-

nal, foi acordado que o percentual 
que melhor se acomodaria, nes-
se momento, seria o de 13,79,%, 
com revisão em fevereiro próxi-
mo. “Além disso, o Tribunal deve 
procurar implantar ferramentas 
que busquem minimizar a sinis-
tralidade, como a possibilidade 
de revisão do fator moderador e a 
implantação do Programa Saúde 
Ativa”, avisa a diretora. De acordo 
com o diretor-geral, Marcos Netto, 
de setembro a dezembro do ano 
passado, o TRF5 arcou com o rea-
juste do plano de saúde. 

Chegaram, na última segunda-
-feira (7/01), os 500 exemplares 
da edição comemorativa de nº 
100 da Revista de Jurisprudência 
do TRF5. A publicação contém 
artigos dos desembargadores fe-
derais Luiz Alberto Gurgel, Mar-
celo Navarro, Francisco Barros 
Dias, Edilson Nobre e do diretor 

da Revista, desembargador federal 
Francisco Wildo. Participaram tam-
bém juízes federais da 5ª Região, 
a exemplo de Hélio Silvio Ourém 
Campos, da Seção Judiciária de 
Pernambuco. As revistas, em nú-
mero limitado, serão enviadas para 
os ministros do STF e do STJ, juízes 
e desembargadores. Em breve, a 

Revista de Juris-
prudência estará 
disponível no 
sítio eletrônico 
do TRF5 (www.
trf5.jus.br), na 
área Publicações 
- Revistas de 
Jurisprudência.

Será realizada hoje, às 19h30, 
na Igreja de São Pedro Mártir, 
em Olinda, a missa de Sétimo 
Dia de Maria do Carmo Bene-
vides Cruz, mãe da servidora 
da Subsecretaria de Recursos 
Extraordinários, Especiais e Or-
dinários, Maria Francisca Alves 
Benevides Coelho.

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, recebeu, na manhã 
de ontem (10/01), em seu gabine-
te, a visita dos desembargadores 
do trabalho Ivanildo da Cunha 
Andrade, Pedro Paulo Nóbrega e 
Virgínia Malta Canavarro. 
Os magistrados foram eleitos para 
atuar, respectivamente, como pre-
sidente, vice-presidente e corre-
gedora, e vieram entregar à Mesa 
Diretora desta corte o convite da 
solenidade de posse, que aconte-
ce no dia 1º de fevereiro, às 16h, 
no Arcádia de Apipucos.

Foram divulgadas as datas das 
provas práticas para os cargos de 
técnico judiciário. As avaliações 
acontecerão nos dias 19 e 20 des-
te mês. Os candidatos receberão 
da Fundação Carlos Chagas, via 
e-mail, o cartão informativo con-
tendo locais e horários de realiza-
ção das provas.


