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Saúde de magistrados e servidores
na pandemia é foco de seminário online

Evento em comemoração 
aos pais da 1ª Região
acontece hoje às 15h

O Dia dos Pais é comemorado neste 
domingo, e o Tribunal preparou uma pro-
gramação especial e on-line para os pais 
da Justiça Federal da 1ª Região. O even-
to, que ocorre hoje às 15h, é coordenado 
pela Assessoria de Relações Públicas e 
Cerimonial do TRF1. É possível partici-
par via Teams e também pelo canal do 
TRF1 no YouTube.

 Confira a programação:

- Palestra “Pai zen, filhos também”, 
ministrada pelo terapeuta corporal e ins-
trutor de mindfulness Marcus Santos;

 - Palestra “Esportes e aventuras com 
os filhos”, conduzida pelo atleta Weimar 
Pettengill;

- Workshop “Como preparar um pulle-
dpork em casa”, com Lucas Parente, chef 
e proprietário do Lucas Barbecue;

- Apresentação da banda “Autoridades 
Coatoras”, integrada por servidores da Se-
ção Judiciária de Minas Gerais (SJMG).

- Vídeo especial “Pai de Verdade”, 
produzido pela Assessoria de Comunica-
ção Social do TRF1.

Não perca essa homenagem! 

Confira os destaques 
do Inteiro Teor deste 

final de semana
Estudos indicam que crianças tendem 

a imitar o que veem na televisão e não 
distinguem ficção e realidade. Por isso, é 
importante que os pais tenham atenção 
à programação que entra em suas casas. 
Esse assunto foi tema de debate entre de-
sembargadores do TRF1 que condenaram 
uma emissora de TV por veicular cenas de 
vítima de violência em horário impróprio.

Outra reportagem fala sobre cotas. Para 
ser aprovado em concurso público pelo 
sistema de cotas, além de sair-se bem na 
prova, é preciso passar pela avaliação da 
comissão que confere a autodeclaração 
racial. Uma candidata à vaga de analista 
do TRF1 perdeu o prazo para passar por 
essa comissão e teve que procurar a Justi-
ça para conquistar nova chance.

Veja também que uma decisão do 
TRF1 assegurou a um servidor do Mi-
nistério Público a possibilidade de atuar 
como advogado.

O programa vai ao ar neste sábado, 
dia 8 de agosto, às 11h, na TV Justi-
ça, com reprise no domingo, dia 9, no 
mesmo horário. O Inteiro Teor é uma 
produção da Assessoria de Comunicação 
Social do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região. Após a exibição na TV Justiça, 
o programa fica disponível no canal do 
TRF1 no YouTube. 

A saúde mental de magistrados e ser-
vidores no contexto da pandemia da Co-
vid-19 estará em debate no 3º Seminário 
Nacional sobre Saúde dos Magistrados e 
Servidores do Poder Judiciário, a ser rea-
lizado virtualmente no dia 24 de agosto. 
As inscrições podem ser feitas por meio 
de formulário eletrônico até 23 de agosto 
no link: https://bit.ly/31tuUqj

O evento é promovido pelo Comitê 
Gestor Nacional de Atenção Integral à 
Saúde de Magistrados e Servidores do 
Poder Judiciário. Na oportunidade, serão 
apresentados os resultados da pesquisa 
produzida pelo Departamento de Pesqui-
sas Judiciárias (DPJ) do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), que traz um pano-

rama da situação de saúde e bem-estar 
dos magistrados e servidores durante a 
pandemia. Além disso, o seminário on-
-line trará debate sobre as ações a serem 
implementadas para o retorno ao traba-
lho presencial.

Participam da abertura do seminário 
o presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral e do CNJ, ministro Dias Toffoli; o 
corregedor Nacional de Justiça, ministro 
Humberto Martins; o conselheiro e presi-
dente da Comissão Permanente de Efici-

ência Operacional e Gestão de Pessoas, 
ministro Emmanoel Pereira; e a conse-
lheira e coordenadora do Comitê Gestor 
Nacional de Atenção Integral à Saúde de 
Magistrados e Servidores, Flávia Pessoa. 
A programação completa pode ser aces-
sada no link: https://bit.ly/2Xzl8BO

Edições anteriores - A 2ª edição do 
Seminário sobre Saúde de Magistrados 
e Servidores do Poder Judiciário foi re-
alizada nos dias 4 e 5 de setembro de 
2019.  Durante o evento foram debatidas 
sugestões de melhoria para a condução 
dos comitês estaduais, bem como per-
mitiu que os diversos tribunais tivessem 
conhecimento de ações na área da saúde 
em toda a Justiça.

No dia 28 de março de 2019, o CNJ 
realizou o 1º Seminário sobre Saúde de 
Magistrados e Servidores do Poder Ju-
diciário. Na oportunidade, foram deba-
tidos temas como o financiamento dos 
serviços de saúde, assim como o adoe-
cimento e a qualidade de vida dos juízes 
e servidores do Poder Judiciário brasilei-
ro. (Fonte: CNJ)


