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Aniversariantes
Hoje: Andrea Braga di Tullio Gomes 
(10ª Vara), Raimundo Santana Olivei-
ra Júnior (Teixeira de Freitas) e Solo-
ney Lopes Valois (NUCOM). Amanhã: 
Divino Mendonça de Almeida (Teixeira 
de Freitas), Nara Lúcia Rodrigues Bor-
ges Rocha (Feira de Santana), Lucas 
Nascimento Santos (Campo Formoso), 
Allan Klenisson de Carvalho Oliveira 
(Juazeiro), Denilson Matos de Araujo 
(12ª Vara) e Paulo Eduardo Bassan 
Teixeira (6ª Vara). Quarta-feira: Ducival 
Miranda Cordeiro (24ª Vara), Fernanda 
Barberino Pereira (14ª Vara), Joaquim 
Pinheiro de Souza Filho (Barreiras) e 
Claudio Araujo de Souza (Numan).

Parabéns!

Aviso do NUBES sobre 
entrega de carteiras

físicas do Saúde Caixa
Em virtude da situação de pandemia 

do Coronavírus e em respeito à determi-
nação do TRF1 para adoção de medidas 
temporárias para redução dos riscos de 
disseminação deste vírus nos ambientes 
de trabalho, foram suspensos os atendi-
mentos presenciais na SEABE/NUBES, 
desde o dia 23/03/2020, impossibili-
tando a distribuição imediata, das novas 
carteiras físicas do Saúde Caixa, com va-
lidade até 30/11/2021.

Assim, considerando que o prazo 
de validade das carteiras atualmente 
em mãos dos beneficiários expira em 
08/04/2020, a Secretaria de Bem Es-
tar Social encaminhou ofício à adminis-
tração do Saúde Caixa, solicitando que  
notificasse à  sua rede credenciada para 
continuar prestando atendimento aos be-
neficiários SAÚDE CAIXA/PROSOCIAL, 
neste período de quarentena, ainda que  
seja apresentada a carteira  com data 
de vigência expirada, pois o  número do 
beneficiário permanece  o mesmo e no 
sistema operacional do Saúde Caixa já 
está registrada a nova data de validade, 
30/11/2021.

Ante o exposto, até que as ativida-
des da Seção sejam normalizadas para 
a devida entrega física das novas cartei-
ras Saúde Caixa, os beneficiários deve-
rão manter em mãos as carteiras atuais, 
mesmo com a validade impressa expira-
da, para apresentação em caso de neces-
sidade de atendimento, pois as informa-
ções registradas no sistema eletrônico do 
Saúde Caixa já estão atualizadas com a 
nova data de validade.

O NUBES permanece a disposição 
para quaisquer outras informações, de 
forma virtual, pelo email seabe.ba@trf1.
jus.br, aplicativo teams e telefones (71) 
3617-2927/9133, vez que estes foram 
programados para encaminhar as liga-
ções para os respectivos celulares das 
servidoras Conceição Moraes e Helena 
Barros, sendo que os requerimentos e 
solicitações devem continuar a ser enca-
minhados pelo SEI.

TRF 1ª Região empossa dirigentes
para o biênio 2020-2022

O Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião (TRF1) empossou na sexta-feira, dia 
17 de abril, na sua sede em Brasília/DF, 
os novos dirigentes do órgão, eleitos du-
rante Sessão Plenária realizada no dia 06 
de fevereiro para o período 2020-2022. 
O desembargador federal I’talo Fioravanti 
Sabo Mendes assumiu a Presidência do 
maior Tribunal Regional Federal do Bra-
sil, com jurisdição no Distrito Federal e 
em 13 estados da Federação. Na Vice-
-Presidência do Tribunal, foi empossado 
o desembargador federal Francisco de 
Assis Betti. A desembargadora federal 
Ângela Maria Catão Alves foi empossada 
de forma virtual, por meio de sistema de 
videoconferência, no cargo de corregedor 
regional da Justiça Federal da 1ª Região.

Transmitido em tempo real ao públi-
co, via internet, o ato solene de posse, 
conduzido pelo presidente Carlos Moreira 
Alves, foi realizado com a presença míni-
ma de participantes em razão das medi-
das preventivas impostas pelas autorida-
des de saúde para se evitar a propagação 
do novo coronavírus.

 Após a execução do Hino Nacional, 
Moreira Alves proferiu sucintas palavras 
encerrando seu mandato e agradecendo 
o apoio recebido dos magistrados de 2º e 
1º Graus e dos servidores, que formam o 
corpo funcional da 1ª Região, durante sua 
gestão. “Muito aprendi nesse período de 
dois anos, como muito tenho aprendido 
neste período dos últimos 22 anos. Esta 
união, este companheirismo, este cole-
guismo, na convergência ou na divergên-
cia respeitosa das nossas ideias, têm sido 
a marca dos nossos caminhos até aqui”, 
afirmou o presidente. Em seu nome e em 
nome dos desembargadores federais Kas-
sio Marques (vice-presidente) e Maria do 
Carmo Cardoso (corregedora regional da 
Justiça Federal da 1ª Região), o desem-
bargador Moreira Alves desejou sucesso 
aos novos administradores.

Em seguida, I’talo Mendes prestou o 
compromisso de posse e assinou o termo 
de posse lido pelo diretor-geral, Carlos 
Frederico Maia Bezerra, sendo o magis-
trado declarado pelo presidente Carlos 
Moreira Alves empossado no cargo de 
presidente do Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região. Das mãos de Moreira 

Aves, o novo presiden-
te do TRF1 recebeu o 
Grande-Colar do Mérito 
Judiciário “Ministro Nel-
son Hungria”, símbolo da 
Presidência do Tribunal.

Já na condição de pre-
sidente do Tribunal, I’talo 
Mendes convidou Francis-
co de Assis Betti e Ângela 
Catão para a assinatura 
dos termos de posse nos 
cargos de vice-presidente 
e de corregedora regional, 

respectivamente, declarando-os empos-
sados.

Em seu pronunciamento, o desem-
bargador federal I’talo Mendes concla-
mou magistrados e servidores de toda 
a Primeira Região a lutar por um Brasil 
melhor. “Neste contexto de um momento 
tão difícil para o País e para o mundo é 
que assumo a Presidência desta Corte, 
talvez a maior Corte de 2º Grau do mun-
do, que responde por cerca de 80% do 
território nacional e mais de 80 milhões 
de brasileiros, o que faz aumentar nossa 
responsabilidade exponencialmente, por-
que o nosso compromisso com País, com 
o jurisdicionado, com o povo brasileiro é 
proporcional à gravidade do momento”, 
destacou.

Para o novo presidente, neste momen-
to difícil de pandemia e de crise econô-
mica, o Tribunal dará uma resposta posi-
tiva à sociedade. “Desde sua instalação, 
jamais este Tribunal deixou de correspon-
der à expectativa do povo brasileiro. Não 

por acaso, tive informações de que no 
ano passado este Tribunal foi o segundo 
que mais julgou processos no nosso País 
com apenas 27 desembargadores e o au-
xílio de alguns juízes federais imprescin-
díveis ao desempenho desta Corte”.

I’talo Mendes assumiu o compromis-
so de buscar sempre o melhor para bem 
desenvolver as atividades jurisdicionais. 
“Isso não faltará. É a única promessa que 
faço nesta data de hoje: trabalhar e lutar 
por melhores condições para o cumpri-
mento do papel constitucional que nos 
foi confiado”.

Presenças – Participaram do ato de 
posse, presencialmente, os desembarga-
dores federais Cândido Ribeiro, Marcos 
Augusto de Sousa e Daniele Maranhão, 
além de outras 16 pessoas, dentre juízes 
federais e servidores dos gabinetes dos 
recém-empossados todas devidamente 
paramentadas com máscaras e álcool em 
gel, distribuídos nos assentos de acordo 
com as orientações de distanciamento 
recomendadas pela Organização Mundial 
da Saúde.

Foram registrados cerca de 700 aces-
sos em tempo real aos canais de trans-
missão do evento pelo TRF1 YouTube e 
pela ferramenta Teams. Os acessos pelo 
sistema de Transmissão de Julgamento 
do Portal do Tribunal não foram contabi-
lizados por limitação da ferramenta.

Confira a cobertura fotográfica da 
solenidade no canal do TRF 1ª Região 
Flickr (https://www.flickr.com/photos/
trf1oficial/)

Fonte: TRF1


