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Atribuições das unidades das Secretarias Administrativa e Judiciária são alteradas

de Outubro

QUARTA

Programa Saúde Ativa apresenta 
resultados e busca ampliar adesão

Programa Saúde Ativa, 
resultado de uma parceria 

entre a seguradora SulAmérica 
Saúde e o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, 
apresenta seus resultados, 
depois de implementado o 
projeto no início do mês de 
julho deste ano. Inicialmente, a 
seguradora elegeu 899 vidas, 
entre magistrados e servido-
res do TRF5, para convidar a um 
acompanhamento individual por 
médico e nutricionista, via tele-
fone. Foram escolhidas aquelas 
pessoas com histórico de doenças 
crônicas, a exemplo da diabetes, 
pressão alta, doenças nas articu-
lações, patologias oncológicas, 

Aprendizes participam de palestra na 
Esmafe

Confraternização 2017

Aniversariantes

Com o objetivo de manter 
atualizadas as atribuições das 
diversas áreas do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 
– TRF5, a Presidência da Corte 
publicou os Atos nº 493 e 497, 
que dispõem sobre a revisão 

entre outras. Deste universo, 267 
pessoas que aceitaram o convite já 
estão participando do Programa, 
totalizando, em menos de quatro 
meses, 29,69% de adesão. A pro-
posta é ampliar as oportunidades, 
aumentando o número de consul-
tados para 1.343. 

Ministro Néfi Cordeiro
STJ

Edson Fernandes Santana
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho
Maria Cristina Elias Deud Salomão
Divisão da 4ª Turma

A nova redação altera o docu-
mento que havia sido aprovado 
pela Portaria nº 740, de 23 de 
dezembro de 1999. As modifica-
ções estão disponíveis na pági-
na do TRF5 na internet, na aba 
Institucional>Organograma e 

e atualização das atribuições 
das unidades das Secretarias 
Administrativa e Judiciária. As 
alterações foram publicadas no 
Diário Eletrônico Administra-
tivo do TRF5 nos dias 11 e 13 
de outubro, respectivamente. 

Programa Saúde Ativa – O 
projeto incentiva comporta-
mentos eficientes e sustentá-
veis para a melhoria da saúde, 
promovendo mais qualidade 
de vida aos magistrados e 
servidores que compõem o 
Tribunal. Para facilitar o conta-
to da seguradora, o cadastro 
dos titulares e dependentes 
deve ser atualizado no site 

portal.sulamericaseguros.com.br. 
Caso haja alguma dificuldade, está 
sendo oferecido o e-mail planode-
saude@trf5.jus.br, através do qual 
a atualização poderá ser interme-
diada. Mais informações no site da 
SulAmérica: https://www.sulameri-
casaudeativa.com.br.

Homenagem aos 190 anos da FDR - O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Manoel Erhardt, participou, segunda à noite, na Assem-
bleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), da sessão solene em homena-
gem aos 190 anos da Faculdade de Direito do Recife (FDR/UFPE).

Cerca de 60 estagiários do Progra-
ma de Nível Médio do TRF5 parti-
ciparam, na segunda-feira (16), na 
Esmafe, da palestra proferida pelo 
assessor do desembargador fede-
ral Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
Expedito Braga Lima Júnior, sobre 
o tema “Construindo Meu Futuro”. 
O evento faz parte do viés socio-
educativo do Programa de Apren-
dizes, coordenado pela Seção de 
Estágio de Nível Médio, cujo tra-

A festa de confraternização do 
TRF5 já tem data definida, dia 13 
de dezembro, no mesmo local do 
ano passado: a esplanada do Tri-

Atribuições, e na nossa intranet, 
na aba Unidades>Organograma 
e Atribuições. Também é pos-
sível conferir atualizações de 
atribuições de outros setores, 
bem como o organograma da 
Instituição.

balho consiste em acompanhar os 
adolescentes não apenas no am-
biente de trabalho, mas também 
nos âmbitos da escola e da família. 

bunal, à beira do Rio Capibaribe. 
Mais informações serão divulgadas 
em breve no TRF Hoje. Aguarde!


