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O A 8ª Vara Federal 
de Arapiraca/AL 
completa 10 anos

TRF5 realiza sessão pública para 
contratação de plano de saúde

de Fevereiro23
SEGUNDA

Comprovantes para Imposto de Renda disponíveis na Intranet

Perigos da 
automedicação

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 realiza, 

hoje (23/02), às 10h, sessão pú-
blica de abertura das propostas 
apresentadas no segundo Pre-
gão Eletrônico para contratação 
de empresa especializada em 
seguro privado de assistência à 
saúde, tipo coletivo empresa-
rial. Os interessados terão até 
às 9h59 (horário de Brasília) 
desta segunda para enviar as 
propostas, exclusivamente por 
meio eletrônico, para o mesmo 
endereço onde será acompanhada 
a sessão: www.comprasgoverna-
mentais.gov.br.
Serviços – O contrato destina-se a 
atender, em âmbito nacional e sem 

limite financeiro para atendimento 
aos magistrados, servidores ativos, 
aposentados e pensionistas do 
quadro de pessoal da Justiça Fe-
deral de Primeiro Grau (Pernambu-

co, Alagoas, Sergipe, Ceará) e 
de Segundo Grau na 5ª Região 
(TRF5), bem como aos seus 
servidores requisitados e ocu-
pantes de cargos em comissão 
e respectivos dependentes. 
A empresa a ser contratada 
deverá prestar atendimentos 
médico-hospitalar e ambula-
torial, inclusive decorrentes de 
acidentes de trabalho, exames 
complementares e serviços 
auxiliares de diagnósticos, 
terapias e internações clínicas, 

cirúrgicas e obstétricas, incluindo 
aquelas de maior complexidade, 
além de internações em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) e utiliza-
ção de leitos especiais. 

Vejamos se já ocorreu com você 
a seguinte situação: você tem 
algum sintoma, tipo dor de ca-
beça, má digestão ou dor nas 
costas. Diante do fato, o correto 
seria consultar um médico para 
saber o diagnóstico e o trata-
mento adequados, mas você tem 
muitas atribuições, sua jornada 
de trabalho é longa e não permi-
te afastamentos. Além do mais, 
você julga que a queixa é simples 
ou que dá pra conviver com ela 
sem ajuda profissional. Então, 
você decide usar algum remédio 
do qual já ouviu falar ou aceita 
a “sugestão terapêutica” de um 
amigo bem intencionado. Esse 
relato, aparentemente inocente, 
nada mais é do que a traiçoeira 
prática da automedicação; uma 
das formas de uso incorreto de 
medicamentos, que atinge cerca 
de 50% dos pacientes em todo o 
mundo, segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Todos 
os dias, milhares de pessoas se 
automedicam, expondo-se, assim, 
a reações alérgicas, dependência 
química, intoxicação, resistência 
bacteriana, agravamento de do-
enças e até a morte. O medica-
mento que cura pode ser o que 
mata, basta ultrapassar a linha 
tênue da fisiologia individual. 
Nunca esqueça: o uso racional de 
medicamentos exige uma pres-
crição por profissional habilitado, 
com princípio ativo, dose e tem-
po de uso adequados à necessi-
dade clínica do indivíduo.

A 8ª Vara Federal da Subseção 
Judiciária de Arapiraca, pioneira 
no processo de interiorização da 
Justiça Federal em Alagoas (JFAL), 
completa 10 anos de atividades 
neste mês. Implantada pela então 
presidente à época do TRF5, de-
sembargadora emérita Margarida 
Cantarelli, a vara de Arapiraca, 
segunda maior cidade de Alagoas, 
atende a 25 municípios da região 
e tem competência comum, em-
bora tenha sido criada com com-
petência mista: comum e de Juiza-
do Especial Federal.

A Divisão de Folha de Pagamen-
to (DFP) do TRF5 informa que já 
estão disponíveis na Intranet, na 
seção do Núcleo de Desenvol-
vimento de Recursos Humanos 
(NDRH), os informes de rendi-
mentos e comprovantes de paga-

mentos do plano de saúde, para a 
geração da Declaração de Imposto 
de Renda de Pessoa Física (IRPF) 
de 2015, referentes ao ano passa-
do. Desta vez será possível preen-
cher a declaração no modo online, 
através da plataforma e-Cac (Cen-

tro Virtual de Atendimento), dis-
ponível no site da Receita Fede-
ral. A entrega vai de 2 de março 
até 30 de abril. Uma multa míni-
ma de R$ 165,74 será atribuída 
ao contribuinte que não enviar a 
declaração dentro do prazo.


