
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DESPACHO SJ DIREF

 

Trata-se  da  proposta  de  emissão  de  Circular  aos  magistrados  e  servidores  desta
Seccional  (sede),  inscritos  no  PRO-SOCIAL,  a  fim  de  obter  colaboração,  mediante  sugestões  de
atendimento, para expansão da rede de atendimento nas respectivas localidades, in verbis:

(...)

Informamos a V.Sa. que desde que a Direção do TRF/1ª Região anunciou que o atendimento prestado pela
UNIMED NORTE NORDESTE será restringido nas Capitais das Seções Judiciárias vinculadas àquela
Corte, pelo motivo do alto custo do contrato mantido com a Operadora, o Núcleo de Bem Estar Social tem
envidado esforços para  fortalecer  a  rede  credenciada  direta,  visando cobrir  o  hiato  que  resultará do
cancelamento do suporte oferecido por essa Cooperativa.

No entanto, embora a constante busca por prestadores de serviços de saúde nesta Capital, acreditamos que
será  de  grande  valia  se  os  beneficiários  inscritos  no  PRO-SOCIAL,  Magistrados  e  Servidores,
colaborarem na criação da nova rede de atendimento, apresentando sugestões de credenciamento. Tal fato
dará maior  robustez e qualidade nas ofertas de serviços  de saúde proporcionados pelo Programa de
Assistência.

Assim sendo, venho solicitar respeitosamente de V.Sa. que esta estratégia de captação de novos recursos
na área médica, odontológica e psicoterápica seja direcionada pela Diretoria de Foro desta Seccional,
buscando dar maior peso no pedido a ser encaminhado aos associados do PRO-SOCIAL.

(...)

A Secad, em sua manifestação (5027646), concordou com a proposição formulada.

Ressalta-se que a preocupação manifestada pela Direção do Nubes é pertinente, pois,
conforme ampla divulgação realizada por meio da Circular Presi 76 (4135955), a "suspensão do uso
da rede credenciada da Unimed nas capitais" objetiva permitir a redução de despesas para garantia
de permanência do Programa; e, ainda que sem data para ocorrer nesta capital, a medida é fatal.

Desta  feita,  considerando a  relevância  de tal  medida,  que pretende minimizar  os
impactos da suspensão do atendimento prestado pela UNIMED NORTE-NORDESTE nesta capital,
expeça-se circular  conforme  proposta  supracitada,  solicitando  aos  magistrados  e  servidores  desta
Seccional, beneficiários do programa PRO-SOCIAL, que, se for de seu interesse, apresentem sugestões
de  credenciamento  ao  Serviço  de  Assistência  e  Negócios  -  SJPA-SERAN,  pelo  e-mail
(seran.pa@trf1.jus.br), que visem à captação de pessoas físicas e jurídicas, atuantes nas áreas médica,
odontológica e psicoterápica da área metropolitana de Belém/PA.

À Secos, para divulgar a supracitada medida na intranet.

À  Secad  e  ao  Nubes,  para  ciência,  acompanhamento  e  eventuais  providências
cabíveis.

 

 
Juiz Federal SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES

Diretor do Foro da SJPA
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Documento assinado eletronicamente por Sergio Wolney de Oliveira Batista Guedes, Diretor do
Foro, em 08/11/2017, às 20:40 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 5055572 e o código CRC 31DE7124.
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