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Aniversariantes  
Hoje: Jorge Antonio Santos Reis (NU-
CJU), Maria das Graças Duarte Mon-
teiro (9ª Vara), Sonia Maria Costa de 
Andrade (13ª Vara), Miguel Fábio 
Lobo e Silva (Vitória da Conquista) e 
Cleber Duarte dos Santos (COJEF). 
Amanhã: Cinara de Vasconcelos Ma-
chado Good Lima (10ª Vara) e Josemi 
Alves de Oliveira (NUCJU).

Parabéns!!!

Serviços odontológicos 
gratuitos

 Amanhã, 30/7, no estacionamento 
do 3° subsolo, serão realizados serviços 
odontológicos gratuitos de limpeza, apli-
cação de flúor, profilaxia e orientações 
para a saúde bucal pelo odontomóvel da 
SERVDONTO. Este serviço objetiva apre-
sentar o novo convênio da ASSERJUF.

Ministra Eliana Calmon será secretária-geral 
de comitê da ONU sobre violência urbana 

A ministra Eliana Calmon, do STJ,será 
secretária-geral do Comitê Permanente 
da América Latina para Prevenção do 
Crime, no âmbito da ONU. O novo ór-
gão, que será oficialmente instalado em 
outubro, no Rio de Janeiro, irá monitorar 
e apresentar soluções para a violência 
urbana no continente latino-americano. 
O comitê será presidido pelo ministro Ri-
cardo Lewandowski.

Integram o comitê representantes de 
19 países latino-americanos. Após a ins-
talação, o grupo terá 18 meses para de-
bater o tema, estudar projetos e propor 
soluções. “O comitê procurará estudar a 
origem dessa violência, mas não somen-
te a criada por questões políticas, como 
também a ensejada por políticas sociais 

que não são eficazes. Roubo, furto, la-
trocínio, estupro... Qual a origem disso? 

Ministro Lewandowski suspende 
decisão que autorizou continuidade 
da greve de médicos em Salvador

O presidente em exercício do STF, 
ministro Ricardo Lewandowski, deferiu 
pedido de Suspensão de Liminar formu-
lado pelo Município de Salvador contra 
decisão do Tribunal de Justiça da Bahia 
que, na prática, autorizou a continuidade 
do movimento grevista do Sindicato dos 
Médicos do Estado da Bahia.

A decisão agora suspensa revogou an-
tecipação de tutela para determinar que 
os médicos retornassem imediatamente 
ao trabalho e se abstivessem de praticar 
qualquer ato capaz de prejudicar o fun-
cionamento dos serviços de saúde, ainda 
que parcialmente. O Município de Salva-
dor argumentou que a decisão do TJ-BA 
deliberou “precariamente pela legitimi-
dade do movimento grevista” e, com isso, 
motivou o recrudescimento da greve.

A adesão de novos servidores teria re-
sultado na superlotação em toda a rede 
privada conveniada e nos hospitais públi-
cos dos demais municípios baianos. Uma 
área crítica apontada é a da rede públi-
ca de saúde mental, onde a paralisação 
estaria prejudicando o atendimento de 
cerca de 3.600 portadores de transtor-
no mental, “comprometendo inclusive o 
acesso a medicamentos controlados de-
vido à falta de receita médica”. 

O município sustentou que o STF já 
reconheceu a impossibilidade do pleno 
exercício do direito de greve por catego-
rias cujas atividades estejam relaciona-
das à segurança e à saúde públicas.

Lewandowski destacou que a conti-
nuidade da greve provoca “quadro de ex-
trema gravidade que poderá inviabilizar o 
já combalido sistema público de saúde” 
e, por consequência, “o próprio direito 
à saúde da população, previsto no art. 
196 e seguintes da Constituição”.

Para o ministro, a falta de assistência 
causada pelas greves de uma categoria 
profissional “de essencialidade máxima” 
faz com que a população, “já atingida pe-
las demais deficiências ainda existentes 
no SUS”, seja ainda mais penalizada. 

Canal do STF no 
YouTube ultrapassa 20 
milhões de exibições
O canal do STF no YouTube ultrapas-

sou a marca de 20 milhões de visuali-
zações dos vídeos postados, que repre-
sentam mais de 40 milhões de minutos 
assistidos pelos usuários. A página, cria-
da em outubro de 2009, disponibiliza 
vídeos dos julgamentos das sessões ple-
nárias da Corte, tutoriais sobre peticio-
namento eletrônico, audiências públicas, 
resumo dos julgamentos da semana e 
entrevistas com especialistas sobre ques-
tões jurídicas. Também é possível assistir 
às sessões plenárias, ao vivo, às quartas 
e quintas-feiras, além de toda a progra-
mação da TV Justiça, 24 horas por dia, 
através do link “TV Justiça Ao Vivo”.

O STF foi a primeira Suprema Corte do 
mundo a contar com uma página oficial 
na comunidade de vídeos mais popular 
da internet, fruto de uma parceria entre o 
STF e a empresa Google Inc. O objetivo 
foi criar mais um canal de comunicação 
capaz de facilitar o acesso da socieda-
de às decisões e atividades da cúpula do 
Poder Judiciário brasileiro. Atualmente, 
a página do Supremo no YouTube soma 
4.023 vídeos postados.

No exterior, a visualização do canal do 
Supremo também é expressiva em alguns 
países. Nos Estados Unidos, por exem-
plo, os acessos alcançaram mais de 60 
mil visualizações. Dentre os vídeos mais 
vistos, estão o início do julgamento da 
Ação Penal 470; o julgamento do caso 
Goldman; e o voto do ministro Joaquim 
Barbosa no caso Battisti.

Portalzinho do CNJ terá 
concurso de redação e 
reformulação do site
O Portalzinho, página do CNJ voltada 

para crianças, está para completar um 
ano e na comemoração de seu primeiro 
aniversário as crianças é que ganharão 
presentes. Novos jogos, mais brincadei-
ras e um concurso de redação e desenho 
são as novidades que a equipe do Portal-
zinho está elaborando para conquistar os 
internautas mirins, a partir de outubro.

Para adequar os novos conteúdos, o 
Centro de Formação e Aperfeiçoamento 
dos Servidores do Poder Judiciário, res-
ponsável pela elaboração do Portalzinho, 
reformulará o site, que pretende ser mais 
infantil e atrativo para a meninada.

Desde que foi criado, em 2012, o Por-
talzinho do CNJ já contabilizou mais de 
2,5 mil acessos. Atualmente, no portal 
infantil, os internautas podem brincar de 
pintar os desenhos disponibilizados na 
página, assim como treinar a memória e 
a concentração nos joguinhos elaborados 
pelos especialistas em educação infantil 
que elaboraram o site.

Para entrar no Portalzinho, é preciso 
acessar a página principal do CNJ e cli-
car em Programa de A a Z. De lá, siga 
para a área Infância e Juventude, e cli-
que em Portalzinho.

Acompanhe sempre as notícias do 
Portal infantil do CNJ para saber como e 
quando participar do primeiro concurso de 
redação e desenho para crianças de todo 
o país. O tema ainda será divulgado.

O mapeamento é importante para apre-
sentarmos uma solução", declarou a mi-
nistra Eliana Calmon. 

O novo órgão das Nações Unidas tem 
cinco metas específicas: mapear o im-
pacto do crime; recomendar apoio finan-
ceiro a práticas de prevenção de crimes, 
como combate à corrupção e ao tráfico; 
avaliar o índice de confiança da popula-
ção na polícia; colaborar com o projeto 
de criação da Universidade Mundial de 
Segurança e Desenvolvimento Social da 
ONU e preparar um relatório geral. Esse 
documento vai integrar o "Plano Global 
das Metas de Desenvolvimento Sustentá-
vel do Milênio – O Futuro que Queremos", 
que será apresentado pela ONU em abril 
de 2015, em Doha.

NUTEC cumprirá  
Portaria 31 e excluirá 
arquivos da Pasta W
A Direção do Foro desta Seccional 

publicou a Portaria n. 31, de 8/3/2013, 
estabelecendo prazo de 30 dias para 
que arquivos, principalmente aqueles 
de imagem, vídeo e música gravados na 
pasta “W”, sejam excluídos pelos pró-
prios interessados diretos, bem como 
para que os de interesse institucional 
sejam reorganizados de acordo com a 
estrutura de cada unidade.

A partir da publicação da Portaria 31, o 
NUTEC implementou políticas que restrin-
gem a gravação de arquivos de imagem e 
vídeo na pasta “W”. E a partir dessa data, 
os usuários têm retirado seus arquivos 
conforme orientação daquele Núcleo. 

Porém, ainda existem arquivos anti-
gos, não pertinentes ao serviço, e o NU-
TEC está, novamente, com problema de 
espaço no servidor de armazenamento. 

Por isso, no dia 31/07, será procedida 
a exclusão definitiva dos arquivos, uma 
vez que da Portaria consta: “Decorrido o 
prazo estipulado, o NUTEC ficará autori-
zado a fazer uma varredura nos arquivos 
de imagem e música, para fins de exclu-
são daqueles de caráter pessoal”.


