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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Daniela Bastos Pacheco (Ilhéus) 
e Rovilson Fernandes Ribeiro (Vitória 
da Conquista). Amanhã: Daniela de 
Araújo (6ª Vara), Emanuel Ferreira de 
Almeida (Feira de Santana), Liz Fonse-
ca dos Santos (22ª Vara), Carlos Otávio 
de Sousa e Júlio Cesar Leitão Encarna-
ção (ambos da 24ª Vara).Parabéns!!!

Ou
tu

br
o 

Ro
sa

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Iran 
Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia. Supervisão, redação, revisão, fotos, distribui-
ção, diagramação e impressão: Luiz Goulart - SECOS. 
Estagiário de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. Tiragem: 26 
exemplares. Edição eletrônica encaminhada para mais de 
1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. 
Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 
41219-400 Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Canal de comunicação 
para beneficiários 

do Pro-Social
O TRF1, atendendo a solicitação de 

servidores, promoveu a abertura de um 
canal de comunicação entre os beneficiá-
rios e os representantes do Pro-Social. 

Desse modo, os interessados em se 
comunicar com esses representantes, de-
vem fazê-lo por intermédio do e-mail: lis-
ta.prosocial.representantes@trf1.jus.br

Mais informações sobre o  Conselho 
Deliberativo estão disponíveis na hotpage 
do Pro-Social, no Portal do TRF1

Pro-Social tem convênio 
com Anestesiologistas
Após vários anos com inúmeras tenta-

tivas frustradas de credenciamento, é com 
imensa satisfação que o Núcleo de Bem 
Estar Social comunica aos seus benefici-
ários o recente credenciamento firmado 
com a Cooperativa dos Médicos Aneste-
siologistas da Bahia (COOPANEST).

Não será mais necessário pagamento 
prévio para  profissionais na especialidade 
(anestesista) para posteriores reembolsos, 
exceto para procedimentos odontológicos 
(cirúrgicos) ou se o beneficiário optar por 
profissional não credenciado.

Curso sobre novo CPC 
com juiz Salomão Viana 

inicia hoje o Módulo II 
O juiz federal Salomão Viana inicia 

hoje o Módulo II da 1ª parte do Curso 
Sobre o Novo CPC que ocorre sempre 
das 13h às 15h no Auditório Ministro 
Dias Trindade do Fórum Teixeira de 
Freitas. 

O calendário do Módulo II sofreu 
uma alteração. As aulas que estavam 
marcadas para os dias 5 e 7/10 muda-
ram para 7 e 8/10, respectivamente. 

A outra alteração no calendário será 
no Módulo V. A aula sobre o tema “O 
novo CPC e a intertemporalidade: o que 
fazer com os procedimentos em curso?” 
foi alterada de 2/12 para 1º/12.

Com a finalidade de facilitar a consulta 
aos contatos dos credenciados do Pro-So-
cial, o servidor do NUTEC João Mota de-
senvolveu o aplicativo Pro Social Móvel, 
que permite consultar os mesmos dados 
disponíveis no site por meio de smartpho-
nes e tablets com sistemas Android, iOS 
(Apple), Windows e baseados em Java. 

O aplicativo foi construído em plata-
forma gratuita, que apenas exige a vei-
culação de um banner publicitário, sem 
ônus para os usuários e sem qualquer 
benefício para seu desenvolvedor. 

Por este motivo, não é um programa 
institucionalizado e a manutenção do ser-
viço não será feita pelo NUTEC ou Pro-
-Social, ficando a cargo do desenvolvedor, 
condicionada à permanência da graciosi-
dade da hospedagem e das ferramentas 
de criação e manutenção do aplicativo. 

Para instalar, digite no navegador do 
celular ou tablet: app.vc/prosocial e bai-
xe o aplicativo. O Pro-Social Móvel é livre 
de vírus e não oferece qualquer risco para 

Aplicativo “Pro-Social Móvel” é atualizado 
com inclusão dos novos credenciados

seu aparelho. Todavia, os dispositivos 
Android (smartphones e tablets) poderão 
apresentar uma tela informando que estão 
configurados para bloquear a instação de 
aplicativos de fontes desconhecidas (que 
não estão no Google Play). Nessa tela, cli-
que em ‘Configurações’ e selecione a op-
ção 'Permitir a instação de aplicativos de 
fontes desconhecidas'. Em seguida, clique 
no arquivo 'prosocial.apk' (ou faça novo 
download) e conclua a instalação. 

Nos iPhones (smartphones e tablets), 
assim que a página estiver completa-
mente carregada, clique na opção do 
meio e selecione ‘Adicionar à tela de iní-
cio’. Quando aparecer o ícone do aplica-
tivo, confirme a instalação clicando em 
‘Adicionar’. 

Quem já tem o app instalado, basta 
aceitar a atualização oferecida automati-
camente quando o sistema for utilizado.  

Críticas e sugestões poderão ser en-
viadas para o e-mail do desenvolvedor: 
joao.mota@trf1.jus.br.

I Seminário Internacional de Direito 
do Trabalho e Processual do Trabalho 

Dilemas da Globalização, Direitos Fundamentais, 
Direitos Humanos e Acesso à Justiça

O I Seminário Internacional de Direi-
to do Trabalho e Processual do Trabalho 
está com as inscrições abertas com va-
gas limitadas.

Para debater os Dilemas da Globali-
zação, Direitos Fundamentais, Direitos 
Humanos e Acesso à Justiça a Associa-
ção Brasileira de Defesa de Direito Pre-
videnciário, Acidentário e Consumidor e 
a Comissão Internacional dos Alunos do 
Doutorado da Universidade de Buenos 

Aires realizam o I Seminário Internacio-
nal de Direito do Trabalho e Processual 
do Trabalho no dia 30 outubro das 8 às 
18h no Versátil Ondina Eventos, Ondina 
Apart Hotel da Bahia.

Os coordenadores científicos são o 
professor Doutor Wilson Alves de Souza e 
a professora Doutora Viridiana Diaz Aloy.

O público alvo são advogados, Ba-
bacharéis em Direito, juízes, servidores, 
estudantes, médicos, professores, profis-

sionais correlatos, empresários, aposen-
tados e demais interessados que atuam 
nas áreas trabalhista, previdenciária, cí-
vel, constitucional e de direitos humanos.

Esta é uma ótima oportunidade de 
aperfeiçoamento no Direito do Trabalho 
e Processo do Trabalho, que está atre-
lado ao Direito Previdenciário, Direito e 
Processo Cível, Direito Constitucional e 
Direitos Humanos.

Os temas estão baseados na reali-
dade social e política dos países 
da América Latina, alicerçada no 
conhecimento holístico científico 
e cultural para construção de um 
marco teórico entre os países.

Assim, Salvador receberá em 
um único dia, os mais importan-
tes juristas da área que apresen-
tarão de forma atualizada suas 
teses, para iniciar um novo tem-
po de interpretação e compreen-
são do Direito do Trabalho e do 
Processo do Trabalho, permitindo 
uma visão social, jurídica e hu-
mana. 

Mais informações e inscrições 
pelo site: http://abprevbrasil.com.
br. Dúvidas podem ser encami-
nhadas para o e-mail: abprev@
ig.com.br ou ligue para os tele-
fones (71) 3012-0653; 8723-
3035 ou 9924-7567.


