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O

Saúde da mulher

TRF5 vai coordenar projeto nacional 

de Março2
SEGUNDA

Solicitação da informação prévia de reembolso para procedimento cirúrgico 

Errata

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região –TRF5 vai coorde-

nar, em nível nacional, as iniciati-
vas do macrodesafio “Gestão das 
demandas repetitivas e dos gran-
des litigantes” do Planejamento 
Estratégico da Justiça Federal para 
2015- 2020. Em 2015, será iniciada 
a execução de um projeto nacional, 
que vai facilitar a identificação de 
recursos excepcionais sobrestados e 
suspensos. 
Metas - O Planejamento Estratégico 
começou a ser elaborado em junho 
de 2013, no I Encontro de Trabalho, 
realizado no Conselho da Justiça 
Federal (CJF), em Brasília, e estabe-

lece metas que os cinco tribu-
nais regionais federais devem 
cumprir ao longo de cada ano. 
Segundo o secretário de Desen-
volvimento Institucional do CJF, 
Ivan Gomes Bonifacio, os tribu-
nais devem começar a enviar em 
março os primeiros dados. “Em 
abril, a intenção é que haja um 
grande evento com a presença 
dos presidentes de todos os 
órgãos, diretores-gerais e juízes 
da presidência, para que possa-
mos reafirmar o compromisso 
com as iniciativas estratégicas 
definidas e com o cumprimento 
das metas.

A Divisão da Folha de Pagamen-
to (DFP) do TRF5 informa sobre 
os procedimentos que deverão 
ser utilizados para a solicitação 
da informação prévia de reem-
bolso de honorários médicos 
de procedimento cirúrgico, por 
meio da SulAmérica Compa-
nhia de Seguro Saúde. O pedido 

deve ser feito por meio do e-mail: 
previadereembolso@sulamerica.
com.br, com o título ‘Prévia de 
Reembolso’. Na mensagem de-
vem constar, em um único anexo 
e no formato PDF, os seguintes 
dados: código de identificação; 
nome completo do segurado 
que realizará o procedimento; 

laudo de exames que subsidia-
ram o diagnóstico; e relatório 
médico contendo diagnóstico, 
tratamento proposto, causa 
e tempo de existência da do-
ença, valor cobrado por cada 
integrante da equipe médica, 
nome e CRM dos profissionais, 
e provável data para a realiza-

Com relação à nota publicada 
na edição de sexta-feira (27/02), 
intitulada “Segurança”, a Secreta-
ria de Apoio Especial informa que 
o supervisor Gilvan José da Silva 
não irá participar do I Encontro 
Nacional de Comissões de Segu-
rança do Poder Judiciário Federal, 
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No próximo domingo, 
será comemorado o 
Dia Internacional da 
Mulher.  Este ano, a 
Organização das Na-
ções Unidas enfatiza-
rá os objetivos pro-
postos na Declaração 
e Plataforma de Ação 
Beijing, documento histórico de 
1995 que estabeleceu um pro-
grama de ação em favor dos di-
reitos das mulheres.  Segundo o 
balanço da ONU, desde a publi-
cação do documento até os nos-
sos dias, o acesso das mulheres 
aos serviços de saúde aumentou. 
Os 189 países signatários da De-
claração priorizaram a melhoria 

das infraestruturas de 
saúde, o alargamento 
dos serviços, a quali-
dade dos cuidados e a 
capacitação dos pro-
fissionais. As políticas, 
estratégias e planos 
de ação relacionados 
com HIV/AIDS tam-

bém passaram a dar destaque 
às mulheres. Todavia, poucos 
progressos foram registrados em 
matéria de redução das taxas de 
mortalidade materna. Ainda ne-
cessitamos aumentar o acesso da 
população feminina a contracep-
tivos modernos, cuidados pré-
-natais, parto assistido e cuidados 
obstétricos de emergência.

ção da cirurgia. Para laqueaduras 
e vasectomias é obrigatório o 
envio do Termo de Esterilização 
Voluntária, disponível no site 
da SulAmérica. O prazo para a 
resposta da prévia é de até oito 
dias  úteis; no entanto, sem o 
envio de todos os dados acima o 
reembolso não será calculado. 

Planejamento Estratégico da Justiça Federal

que será realizado de 4 a 7 de 
março, em São Paulo. O servidor 
que irá participar do evento é o 
supervisor-assistente Marcos Ma-
galhães, juntamente com o dire-
tor da SAE, Major Clóvis Marques 
Pereira, e o supervisor Fabiano 
Henrique Braga.


