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Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes
Hoje: Marco Antonio Pereira Soares 
(Ilhéus). Amanhã: Larissa Póvoas de 
Souza Paes (5ª Vara) e Dayane Lima 
da Silva (Barreiras).

Parabéns!

4ª Edição do workshop Diálogos e 
Cooperação no Sistema Recursal 
dos Juizados Especiais Federais 
acontecerá nos dias 14 e 15/12

Participe hoje do
bate-papo sobre 

governança e gestão

Nesta quarta-feira, 9 de dezembro, 
às 15h, o TRF1 promove um bate-papo 
virtual sobre “Sistema de Governança e 
Gestão” da 1ª Região com a diretora da 
Divisão de Planejamento e Monitoramen-
to da Estratégia do TRF1 (Diple), Maria 
Carolina de Souza Ribeiro.

A conversa é para sanar dúvidas de 
gestores de toda a 1ª Região, e voltada, 
principalmente, a encarregados de setor, 
supervisores de seção, chefes de asses-
soria e diretores de núcleo, divisão, coor-
denadoria, secretaria e vara.

O link de acesso, via Teams, será en-
caminhado ao e-mail institucional e esta-
rá ativo no horário do evento.

Não perca!

A Corregedoria do TRF 1 autorizou  a 
SJBA a realizar o plantão judicial presen-
cial, durante o recesso forense, em tur-
no único, das 9h às 15h, com vistas a 

adequar a disposição do artigo 209 do 
Provimento COGER 10126799 (“Du-
rante o recesso forense, nos dias úteis, o 
plantão judiciário nas seções judiciárias 

Plantão judicial presencial
durante o recesso 2020/2021

Sua
Saúde

Dezembro Vermelho:
mês de campanha

nacional de prevenção ao 
HIV/Aids e outras ISTs

O Dezembro Vermelho, campanha 
instituída pela Lei nº 13.504/2017, 
marca uma grande mobilização nacio-
nal na luta contra o vírus HIV, a Aids 
e outras IST (infecções sexualmente 
transmissíveis), chamando a atenção 
para a prevenção, a assistência e a pro-
teção dos direitos das pessoas infecta-
das com o HIV.

A campanha é constituída por um 
conjunto de atividades e mobilizações 
relacionadas ao enfrentamento ao HIV/
Aids e às demais IST, em consonância 
com os princípios do Sistema Único de 
Saúde, de modo integrado em toda a 
administração pública, com entidades 
da sociedade civil organizada e organis-
mos internacionais.

As Infecções Sexualmente Trans-
missíveis são causadas por vírus, bac-
térias ou outros microrganismos. São 
transmitidas, principalmente, por meio 
do contato sexual (oral, vaginal, anal) 
sem o uso de preservativo masculino 
ou feminino, com uma pessoa que es-
teja infectada.

De maneira menos comum, as IST 
também podem ser transmitidas por 
meio não sexual, pelo contato de mu-
cosas ou pele não íntegra com secre-
ções corporais contaminadas.

A transmissão de uma IST pode 
acontecer, ainda, da mãe para a criança 
durante a gestação, o parto ou a ama-
mentação. O tratamento das pessoas 
com IST melhora a qualidade de vida 
e interrompe a cadeia de transmissão 
dessas infecções. O atendimento e o 
tratamento das IST e do HIV/Aids são 
gratuitos nos serviços de saúde do SUS.

Principais IST: Herpes genital; Can-
cro mole (cancroide); HPV; Doença 
Inflamatória Pélvica (DIP); Donovano-
se; Gonorreia e infecção por Clamídia; 
Linfogranuloma venéreo (LGV); Sífilis; 
Infecção pelo HTLV; Tricomoníase.

O uso do preservativo (masculino ou 
feminino) em todas as relações sexu-
ais (orais, anais e vaginais) é o método 
mais eficaz para evitar a transmissão 
das IST, do HIV/Aids e das hepatites 
virais B e C. (Fonte: Ministério da Saúde)

da Justiça Federal da 1ª Região ocorrerá 
em dois turnos de três horas cada um, 
entre as 9h e as 12h e entre as 14h e as 
17h, período no qual o magistrado plan-
tonista e os servidores designados deve-
rão permanecer no fórum para atender 
advogados e partes, e analisar questões 
urgentes e com risco de perecimento 
de direito”) ao novo horário de funcio-
namento da Justiça Federal da Bahia 
disciplinado na Portaria SJBA-SECAD 
9679644.

Fora do aludido período, os juízes e 
os servidores designados permanecerão 
de plantão e deverão prestar atendimen-
to, ainda que remotamente, observada a 
necessidade ou comprovada a urgência, 
nos termos do parágrafo único do artigo 
209, do Provimento da Corregedoria.

O Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF) 
e a Turma Nacional de Uniformização 
dos Juizados Especiais Federais (TNU) 
realizam, nos dias 14 e 15 de dezem-
bro, a 4ª Edição do workshop Diálogos 
e Cooperação no Sistema Recursal dos 
Juizados Especiais Federais, via webcon-
ferência. As inscrições estarão abertas 
até a próxima quinta-feira (10) ou até o 
encerramento das vagas por meio do e-
-mail eventos@cjf.jus.br.

O workshop tem a Coordenação cien-
tífica do Presidente da TNU, Ministro Ri-
cardo Villas Bôas Cueva, e do Ministro do 
STJ, Antonio Carlos Ferreira, e tem por 

objetivo proporcionar um fórum de de-
bates acerca da análise dos pedidos de 
uniformização, com vistas ao aprimora-
mento da prestação jurisdicional.

O evento possui carga horária total de 
8 horas–aula e é destinado a Magistrados 
e Assessores que estão ligados ao sistema 
recursal dos Juizados Especiais Federais, 
diretamente envolvidos no juízo de admis-
sibilidade dos Pedidos de Uniformização 
de Interpretação de Lei Federal.

A programação do evento pode ser 
acessada no link: https://www.cjf.jus.br/
cjf/corregedoria-da-justica-federal/cen-
tro-de-estudos-judiciarios-1/eventos/ead-
1/WorkShop-TNU_2020
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