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Aniversariantes
Hoje: Marcos Augusto Pessoa Ribeiro 
(Secad), Diana Sampaio de Carvalho 
(Alagoinhas), Catia Maria Alves Borges 
(22ª Vara) e Hytana Pereira de Souza 
(Bom Jesus Da Lapa). Amanhã:  Juíza 
federal Claudia Oliveira da Costa Touri-
nho Scarpa (4ª Vara) e Victoria Louise 
Medrado Silva (Turma Recursal). Do-
mingo: Thaís Ribeiro do Prado Valla-
dares Tanajura (23ª Vara). Segunda-
-feira: Sueli Silva Gonçalves (10ª 
Vara), Glauber Novaes de Sousa (Ita-
buna), Anny Beatriz Machado Lopes 
(Irecê), Emanuelly Moreira de Oliveira 
(Teixeira de Freitas), Emily Monalisa 
Ipirapininga Pitanga (22ª Vara), Taina 
dos Anjos Santos (21ª Vara) e Wesley 
Mendes Menezes (Turma Recursal).

Parabéns!

Prestações de Contas do TRF1
ao TCU podem ser consultadas

no Portal da Transparência do TRF1

Dicas para seguir combatendo
o coronavírus de forma consciente

Com a fase de flexibilização do iso-
lamento social, alguns estabelecimentos 
voltaram a funcionar gradualmente, con-
tudo, é preciso seguir atento às medidas 
de segurança que necessitam ser man-
tidas para evitar o aumento de casos de 
contaminação do COVID-19.

Essas são algumas dicas fundamen-
tais para seguir combatendo o coronaví-
rus de maneira consciente e eficiente:

Siga utilizando máscara em locais 
públicos - A utilização regular de másca-

ras reduz em 1,5% as chances de conta-
minação quando tanto a pessoa saudável 
quanto a pessoa contaminada e assin-
tomática utiliza máscara. É importante 
ressaltar que, no caso de máscaras ca-
seiras, a Organização Mundial da Saúde 
recomenda que esta tenha três camadas 
de tecido para garantir maior proteção ao 
usuário.

Mantenha as medidas de higiene - O 
ato de lavar bem as mãos com água e 
sabão e utilizar álcool em gel a 70% são 

Acompanhe o Inteiro 
Teor deste fim de 

semana na TV Justiça

O programa Inteiro Teor, produzido 
pela Assessoria de Comunicação Social 
(Ascom) do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF1) e exibido na TV Justiça, 
destaca na edição que vai ao ar neste fim 
de semana, 21 e 22 de novembro, repor-
tagens sobre o direito à saúde.

Você vai conhecer o drama de uma pa-
ciente de Minas Gerais que corria o risco 
de perder a visão e não tinha condições 
de arcar com o tratamento, e a decisão 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1) para que o Sistema Único de Saú-
de (SUS) custeasse o procedimento a ela.

Outra reportagem vai contar uma deci-
são do Tribunal que ordenou a uma ope-
radora de planos de saúde que cubra os 
custos da prótese de uma paciente que se 
submeteu à cirurgia cardíaca. Segundo o 
TRF1, essas operadoras precisam garantir 
que os pacientes tenham à disposição to-
dos os recursos indicados pelos médicos 
para o sucesso do procedimento.

E conheça o projeto “Segurado Espe-
cial Rural”, uma parceria do TRF1 e da 
Advocacia-Geral da União (AGU) para 
acelerar concessão de benefícios a segu-
rado especial rural.

O Inteiro Teor vai ar na TV Justiça nes-
te sábado, 21 de novembro, às 11h, com 
reprise no domingo, dia 22, nesse mesmo 
horário. Após a exibição, o programa fica 
disponível para ser assistido no YouTube 
do TRF1 no link: https://www.youtube.
com/user/ascomtrf1 (Fonte: TRF1)

O Portal da Transparência do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região (TRF1) 
conta agora com uma nova seção: “Trans-
parência e Prestação de Contas”, dispo-
nibilizada na última segunda-feira, 16 de 
novembro, a partir de determinação da 

Instrução Normativa 84, do Tribunal de 
Contas da União (TCU), de 22 de abril de 
2020, que estabeleceu uma nova meto-
dologia para a prestação de contas, a ser 
feita no portal de cada órgão.

Com a disponibilização das contas no 
portal da transparência não será mais ne-
cessário enviar o Relatório de Gestão para 
o TCU ou, ainda, a sua impressão. Segun-
do Maria Aparecida de Sousa Mendes, 
supervisora da Seção de Gestão de Conte-
údo Web (Seceb), “será uma mudança de 
paradigma, pois agora o TCU entrará no 
nosso portal para buscar as informações 
necessárias”.

fundamentais para minimizar as chan-
ces de contágio. É importante também 
sempre higienizar superfícies de áre-
as de circulação, elevador, maçanetas, 
dentre outros locais onde o vírus pode 
se alojar.

Averiguar informações e combater 
as fake news - Não há comprovação 
científica de alimento ou medicamento 
caseiro ou sintético que cure ou prote-
ja COVID-19. Não compartilhe notícias 
antes de averiguar a veracidade destas, 
pois além de atrapalhar o trabalho de 
autoridades competentes podem por em 
risco a vida de pessoas.

Saia com consciência, mantenha 
distanciamento social e evite aglome-
rações - Proteja-se e proteja as pesso-
as ao seu redor. Saia de casa somente 
quando necessário, mantendo o distan-
ciamento social e evitando aglomera-
ções. Não relaxe com os cuidados que 
podem garantir mais segurança à saúde 
de todos.

A flexibilização do isolamento social 
não significa flexibilização dos cuidados 
necessários para evitar contágio. En-
quanto a vacina não chega, vamos man-
ter o bom senso e o respeito à saúde de 
todos.

Maria Aparecida explicou que as infor-
mações contidas nessa seção, que com-
põem a prestação de contas do TRF1, 
referem-se à gestão no âmbito do Tribunal 
e das Seções Judiciárias vinculadas. Os 
dados são apresentados por segmentos 
e de forma regionalizada de modo a de-
monstrar a atuação das unidades ou áreas 
que sejam relevantes para fornecer uma 
visão integrada e eficaz das atividades e 
operações.

De acordo com documento produ-
zido pela Seção de Auditoria de Ges-
tão, Governança e Prestação de Contas, 
Informação TRF1–Seaug 10257804, 
que consta do processo SEI 0011811-
47.2020.4.01.8000, relativo ao novo 
modelo de prestação de contas, “a nova 
regulamentação da prestação de contas 
anual promove maior transparência às 
informações, que passam a ser direcio-
nadas diretamente à sociedade, imprime 
economia e desburocratização ao proces-
so de prestação de contas, uma vez que 
os conteúdos exigidos passarão a ser dis-
ponibilizados no sítio oficial de cada orga-
nização ao longo do exercício financeiro”.

https://www.youtube.com/user/ascomtrf1
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