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no TRF5  Foto: Juliana aguiar
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s reajustes do Se-
guro Saúde, assun-

to que vem sendo pauta 
das gestões do Tribunal, 
foram debatidos ontem 
(25), numa reunião na 
Sala Capibaribe. Me-
diante negociação com 
a seguradora SulAmérica, o TRF5 
conseguiu estabelecer um reajuste 
total de 20% no valor dos planos, 
com repasse de 8,97% no reembol-
so. Os novos percentuais começam 
a valer a partir de 1º de maio. Além 
de servidores de diversos setores, 
participaram a juíza auxiliar da Pre-
sidência, Joana Carolina Lins Pereira, 
o juiz federal Leonardo Resende, o 
diretor-geral Fábio Rodrigo de Paiva 

Henriques, a diretora da Secretaria 
Administrativa, Sorária Maria Ro-
drigues Sotero Caio, e o diretor da 
Subsecretaria de Orçamento e Fi-
nanças, Sebastião Marcos Campelo. 
Para este ano, a previsão é que as 
despesas do Tribunal com o auxílio-
-saúde sejam de mais de R$12 mi-
lhões. No TRF5, quem não adere ao 
plano oficial, recebe o auxílio saúde 
para custear outro plano, com par-

O presidente em exercício do 
Tribunal Regional da 5ª Região 
- TRF5, desembargador federal 
Cid Marconi, abriu, ontem (25), 
na Sala Capibaribe, a palestra 
“Lesão por Esforço Repetitivo e 
Distúrbio Osteomuscular Rela-
cionado ao Trabalho”. O even-

to faz parte do Movimento Abril 
Verde, dedicado à prevenção de 
acidentes de trabalho e das do-
enças ocupacionais. Segundo Cid 
Marconi, o Movimento Abril Verde 
tem o objetivo maior de reduzir os 
acidentes de trabalho e os agravos 
à saúde do trabalhador, promo-

vendo esforços de conscientiza-
ção por meio de ações como essa 
palestra. A conferencista Mariana 
Barros, fisioterapeuta do Centro 
de Referência em Saúde do Tra-
balhador em Pernambuco, mestre 
em Saúde Pública e especialis-
ta em Saúde Coletiva, ressaltou, 

ticipação do tribunal em 40% no 
valor.  Nesse cenário, há estimativa 
que, em 2017, no total, sejam 52% 
de beneficiários da SulAmérica  e 
da Unimed e 48% de beneficiários 
do auxílio-saúde. Interessados em 
migrar neste novo contrato po-
dem fazer os requerimentos já a 
partir de maio. 
Prevenção – Segundo Joana Caro-

lina, a prioridade do presidente do 
TRF5, desembargador federal Ma-
noel Erhardt, é investir na prevenção 
e promover a proximidade entre os 
servidores e a seguradora.  A ideia 
é que sejam utilizados tanto o ser-
viço de saúde do Tribunal, como 
também o Saúde Ativa, programa 
de Saúde Preventiva oferecido pela 
SulAmérica, que será implantado, 
em breve, no TRF5. 

durante sua apresentação, os 
cuidados necessários com a 
postura do corpo e a necessi-
dade de breves interrupções 
no trabalho, para alongamen-
tos ou exercícios leves, com o 
objetivo de retardar ou evitar 
o adoecimento. 

Saúde e
Projeto de Vida

Ter um sentido para vida poten-
cializa os níveis de saúde física e 
mental de uma pessoa. Os indi-
víduos que reconhecem em seu 
cotidiano significados que vão 
além da realidade material são 
mais saudáveis. Do mesmo modo, 
aqueles que organizam suas 
ações em torno de um propósito, 
direção ou razão para existir são 
mais capazes de resistir às situa-
ções adversas. É certo que para 
construir uma vida com sentido 
são necessários espaços para o 
exercício da criatividade. É preci-
so haver também oportunidade 
de experimentar trocas afetivas 
autênticas. Lamentavelmente, 
nem sempre isso é possível. Nes-
se contexto, crises existenciais 
e sentimentos de desesperança 
podem ocorrer, mas nunca de for-
ma permanente. Afinal, a busca 
por um sentido para a vida é uma 
questão existencial fundamental e 
dela não se pode desistir. 

A presidente do Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF), ministra Laurita 
Vaz, prestou homenagem aos dois 
novos conselheiros do órgão, du-
rante a sessão ordinária ocorrida 
na segunda (24), na sede do TRF3, 
em São Paulo: os desembargadores 
federais Manoel de Oliveira Erhar-
dt, presidente do TRF5, e André 
Ricardo Cruz Fontes, presidente 
do TRF2. Para Erhardt, este é um 
momento máximo em sua carreira. 
“Espero, sem dúvida, ter um grande 
aprendizado aqui”, disse, sensibili-
zado. (Com informações do CJF)


