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editorial
O ano de 2020 foi, sem dúvida,
bem atípico para todos nós. Foi um
tornado de emoções entre lutos, lutas,
tristeza, mas, com certeza, de muito
aprendizado.

como no Curso de Boas Práticas
Executórias e a Atuação do Oﬁcial de
Justiça. Ele foi pego de surpresa pela
COVID-19, já no ﬁnal deste ano, mas,
graças a Deus, se encontra cada vez
melhor em seu tratamento.

familiarizarmos com
Justiça de todo estado.

Oﬁciais

de

Com nossa diretriz cada vez mais
eﬁciente sobre a Proﬁssionalização
Continuada, nos dedicamos cada
vez mais em fornecer cursos e
especializações que promovem maior
celeridade e valorização do Oﬁcialato.

Enquanto a sociedade se acostumava
com a divisão entre ﬁcar em casa para Em relação às tecnologias, todos
se cuidar ou lidar com a necessidade tivemos que nos reiventar. Muitos
de continuar a lida do dia a dia para encontros remotos foram realizados
Acreditamos que, desse modo,
garantir o seu ganha pão, os
a nossa carreira estará garantida
O SINDOJUS-GO REGISTRA SUA
Oﬁciais de Justiça, assim
SOLIDARIEDADE COMO UMA FORMA
e em constante evolução.
como muitos proﬁssionais
DE CARINHO E CONSIDERAÇÃO NÃO
Pedimos que todos estejam
dedicaram-se a exercer o seu SOMENTE AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, MAS
alinhados a esta ﬁlosoﬁa.
papel de garantir a efetivação OS MAIS DE 170 MIL MORTOS NO BRASIL, E
da justiça, muitas vezes DEMAIS CIDADÃOS E CIDADÃS DO MUNDO Buscamos sempre ampliar
nossa carteira de parceiros e
arriscando sua saúde e a de
INTEIRO. ESTA É UM INCONFORMADA
SITUAÇÃO.
convênios e é essencial que
seus familiares.
você, ﬁliado e ﬁliada, faça
José Dias Palitot (TRT-2), Clarice Fuchita
Aprendemos a dar mais
parte desse processo tanto na
Kresting
(TRT-2),
João
Alfredo
Portes
(TJSP),
importância aos entes e amigos,
sugestão de novas instituições
Kleber
Bulle
da
Rocha
(TJRJ),
Roberto
Carvalho
que não conseguimos vencer
como no usufruto dos serviços
(TJPA),
Wanderley
Andrade
Rodrigues
(TJAM),
sozinhos, que o conhecimento
e benefícios.
Léo Damião Braga (TRT-1), Maurício Maluf
está à disposição para todos
(TJPA), Adelino de Souza Figueira (TJGO),
Revitalizamos nossos canais
que pretendem se emancipar e
Valter Campos de Almeida (TJSP), Oldeildo
de comunicação e estamos
que a tecnologia e a evolução
Marinho (TJPA), Ronaldo Luiz Diógenes Vieira
em pleno desenvolvimento na
das coisas não esperam.
(TJRN), Cristiana de Medeiros Luna (TJAL),
utilização de novas tecnologias.
Dora
Bastos
Costa
(TJPA),
Eliseu
Rangel
Tivemos 22 perdas no
Tudo em prol da melhor
Soares (TJMT), José Bento Tavares (TJGO),
Oﬁcialato nacional entre os
Marcos Antônio Uchoa de Freitas (TJCE),
comunicação entre ﬁliado e
Oﬁciais de Justiças Estaduais
Aristeu Pereira da Cruz (TJBA), Irani Inacio
Sindicato. Portanto, baixe e
e Federais, especialmente Silveira (TJRO), José Roberto Cavalcanti Moura
cadastre-se nos aplicativos
devido à pandemia do novo (TJDFT), Alberto Cabariti Filho (TJSP) e Nadea
utilizados pelo SINDOJUSCoronavírus (COVID-19). Nos
Maria da Câmara (JFRJ).
GO, crie seus perﬁs e esteja
entristecemos pelas famílias,
sempre atento às nossas
amigos e colegas que não puderam e o SINDOJUS-GO, por meio de
ações e comunicados. Assim, você
estar presentes para realizar a última seus dirigentes, sempre se dedicou a
terá a oportunidade de se informar
despedida. Além destes queridos estar ao lado de todos os seus ﬁliados,
de maneira segura, fortalecer a sua
proﬁssionais que nos deixaram, muitos colaborando na busca de informações
proﬁssão e usufruir os mais diversos
Oﬁciais relataram o falecimento de e orientações junto ao TJGO, no
benefícios oferecidos.
ﬁlhos, maridos e esposas, amigos e fornecimento de treinamentos e cursos
parentes.
com proﬁssionais de ponta, garantindo Esperamos o ano de 2021 seja repleto
de conquistas e que os novos desaﬁos
Em uma outra situação, felicitamos os um excelente atendimento à sociedade
sejam transformados em vitórias.
Oﬁciais de Justiça que conseguiram e celeridade na justiça Goiana, sempre
Lembre-se que estaremos sempre ao
vencer esta fase e que hoje apresentam a favor do Oﬁcialato Goiano.
excelente estado de saúde, como o Ficamos também muito gratos pela seu lado em todos os momentos e
nosso ilustríssimo Oﬁcial de Justiça oportunidade de conhecermos cada convidamos a continuar conosco nas
Federal Humberto Lucena - professor vez mais o nosso público. Entre batalhas do dia a dia.
que sempre está presente conosco, lives e reuniões foi possível nos
SINDOJUS-GO

Venha aprender com a Junqueira Cursos!
Preços imperdíveis para filiados do SINDOJUS-GO.

Para mais informações, ligue: 62 4101-6661 e 9 8121-1128

Do you speak
English? No?!
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profissionalização continuada

A atuação do Oficial de Justiça na

Pesquisa Patrimonial e a experiência do TRT15
Por Lilian Barreto Rodrigues e Renato Fernandes de Oliveira | Oﬁciais de Justiça do TRT15 e Diretores da Assojaf15

O modelo de trabalho desenvolvido
desde o ano de 2015 pelos Oﬁciais
de Justiça do Tribunal Regional
do Trabalho da 15ª Região causa
curiosidade entre os colegas de todas
as esferas do Judiciário brasileiro por
se ouvir dizer que trouxe resultado
positivo para as execuções, além
de satisfação proﬁssional entre a
categoria.
O êxito desse sistema de trabalho
é estruturado em quatro elementos
fundamentais, que passaremos a
expor:
1) A ressigniﬁcação das atribuições que
consiste na mudança de mentalidade
de todo o Judiciário (servidores e
magistrados) para não se utilizar a mão
de obra do Oﬁcial de Justiça em atos
que possam ser cumpridos por outros
meios. Estamos diante da substituição
e não da soma de trabalho.
2) A não fragmentação das atribuições,
ou seja, o mandado é integralmente
cumprido por um único oﬁcial de

FAÇA CONTATO
Rua 72, n° 223, Ed QS Tower, Sl. 512
Jd. Goiás | Goiânia/GO | CEP: 74.805-480

(62) 3215-1210
(62) 9 9994-2621
sindojusgo.org.br
sindojusgo@sindojusgo.org.br
fb.com/sindojusgo
instagram.com/sindojus_go
sindojus-go
Gráfica: Sirgráfica | Tiragem: 1000 unidades |
Anuncie: (62) 9 9994-2621

justiça. Assim sendo, cabe a ele
utilizar as ferramentas eletrônicas
e analisar o resultado da pesquisa,
escolhendo o melhor meio para a
garantia da execução e realizando os
atos de constrição, sempre orientado
por um Magistrado. Dessa forma,
ricas informações obtidas através do
uso das ferramentas eletrônicas não
se perdem em uma segmentação no
cumprimento do mandado.

Além do resultado para o processo,
o principal efeito desse elemento
é impedir a divisão da categoria,
mantendo a coesão necessária às
lutas relacionadas à carreira. Por
ﬁm, demonstra que todos os Oﬁciais
de Justiça possuem capacidade de
desempenhar
novas
atribuições,
impedindo a valorização de alguns
em detrimento de outros aos olhos da
instituição e da sociedade.
3) Com a padronização de
procedimentos o TRT15 normatizou a
competência do Oﬁcial de Justiça para a
realização da pesquisa patrimonial, que
consiste na busca apenas dos bens dos
devedores mencionados no mandado,
tais como Renajud, Infojud, Arisp e
Infoseg. Por outro lado, normatizou a
competência dos servidores internos
de secretaria para pesquisas que
objetivam a localização de sócios
ocultos,
utilizando
ferramentas

como Sisbajud, CCS, informações
da Junta Comercial, SIMBA,
Central de Indisponibilidade, dentre
outras. O resultado da delimitação
de atribuições é a não sobrecarga ou
esvaziamento de trabalho em nenhum
dos dois setores.
4) Outro ponto importante foi a
capacitação de todos os envolvidos,
na medida em que Oﬁciais de Justiça,
servidores internos e magistrados
precisavam do conhecimento global
sobre ferramentas eletrônicas para
garantir o sucesso do projeto.
O ﬂuxo de processos de trabalho
dos Oﬁciais de Justiça na execução
atualmente está regulamentado no
Provimento GP CR no. 10/2018 do
Tribunal Regional do Trabalho da
15ª. Região.
Em 2012, três anos antes da
implantação da nova metodologia de
trabalho, o TRT da 15ª Região tinha a
quinta pior taxa de congestionamento
na execução trabalhista nacional e
esse foi o gatilho para a criação de um
sistema de vanguarda. Dois anos após
a sua implantação, o Regional teve a
segunda melhor taxa nacional entre
os Tribunais Trabalhistas e a primeira
entre os grandes Tribunais, conforme
se veriﬁca nos Relatórios Justiça em
Números do CNJ 2013 (ano-base
2012) e 2018 (ano-base 2017).

CARTEIRA FUNCIONAL
CORTESIA ESPECIAL DE FIM DE ANO
Devido à pandemia do novo
Coronavírus
(COVID-19),
este
ano não realizamos a Festa de
Confraternização SINDOJUS-GO.

Mas, este nossas comemorações dos 4
anos de Sindicato e de ﬁnal de ano não
passarão despercebidas.
Todo ﬁliado e ﬁliada receberá
uma carteira funcional do Poder
Judiciário de Goiás.
Caso seus dados cadastrais, como

endereço e outras formas de contato
foram alterados, faça contato e não
ﬁque de fora.
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O SINDOJUS-GO APRESENTA SUA EQUIPE TÉCNICA QUE ESTÁ SEMPRE À DISPOSIÇÃO PARA ATENDER OS ANSEIOS DO OFICILATO GOIANO
PRESIDENTE:
Moizés Bento dos
Reis é conhecido pelos colegas desta diretoria como “Nosso
Lider”. Ele é natural
de Morro Agudo de
Goiás/GO e atua no
Oﬁcialato Goiano há 10 anos. Seu
mote é “Deus no comando - vai dar
certo!”
DIR. FIN. E ADM.
ADM.:
José Moizaniel Formiga Dias nasceu
em Porto Nacional
no Tocantins/GO, cidade que muito ama.
Oﬁcial de Justiça há
13 anos tem sempre
gratidão a Deus, pois como católico
acredita que devemos dar graças a
Deus, sempre, e a tudo.

VICE-PRES.
E
DIR. JURÍDICO:
Eleandro A. de Almeida está há 22
nas ruas cumprindo
com satisfação o seu
ofício. Nascido em
Goiânia/GO defende
que “o entusiasmo é
a maior força da alma. Conserva-o
e nunca te faltará poder para conseguires o que desejas.” N. Hill
DIRETORA
DE
COMUNICAÇÃO
E DO NÚCLEO DE
APOS. ESPORTE E
LAZER
LAZER:
Jannaína P. Pereira,
Oﬁciala de Justiça há
9 anos, nascida em Ceres/GO. Para
ela “não existe limite para o que podemos realizar. Devemos ser a protagonista forte que queremos ver no
mundo!”

CONS. FISCAL E
ÉTICA
ÉTICA:

CONS. FISCAL E
ÉTICA
ÉTICA:

Guilherne Conceição
Bonﬁm tem uma
jornada de 25 anos
como Oﬁcial de
Justiça. Nascido na
cidade de Arraias-TO, acredita que
“o importante não é ter pressa, mas
sim, nunca perder tempo!”

Victor Gadelha Nunes é natural de Goiânia/GO e há 19 anos
está na lida do dia a
dia como Oﬁcial de
Justiça. Para ele, no momento, sua
mensagem mais importante é “Mapa
na conta!“

SECRETÁRIA:
Janaine Cavalcante
de Oliveira é natural de Barreiras/
BA. No Sindicato
dedica-se às atividades administrativas, ﬁnanceiras e
secretariado. A cada dia, Janaine se
propõe em ser “a melhor versão de
si mesma.”

AUX. ADM.:
Núbia N. Medeiros,
em suas atribuições,
acompanha processos, realiza atendimento ao público,
colabora na produção de documentos e organização de arquivos.
Como diz Clive Lewis, “diﬁculdades preparam pessoas comuns para
destinos extraordinários.”

SEC. GERAL E DIR.
DO NÚCLEO DE
ASSUNTOS SIND.
SIND.:
Carolina Rosa Santos
é natural de Piracanjuba/GO e atua como
Oﬁciala de Justiça há
5 anos. Para ela “de-

vemos ser exemplo por nossa
conduta e palavra. É assim que
norteamos nossas atitudes!”
CONS. FISCAL E
ÉTICA
ÉTICA:
Andréia Pereira de
Souza é natural de
Goiânia/GO.
Ela
atua no Oﬁcialato
Goiano há 20 anos e
se orgulha em dedicar-se ao seu trabalho, faz o melhor para as pessoas
e ajuda sempre com o que estiver ao
seu alcance.
ADVOGADO:
ADVOGADO
Gleidson Emanuel
de Araújo é nascido
em
Trindade/GO.
Ele realiza serviços
advocatícios para a
AOJUSGO e para
o SINDOJUS-GO há 13 anos. Seu
lema é “com fé e perseverança chegaremos lá”.

RELAÇÕES
PÚBLICAS
PÚBLICAS:
Gleidson Reis Lopes
é mineiro de Nova
Lima/MG, uai! Ele
está conosco, desenvolvendo projetos de Comunicação. Desde o início da pandemia
dedica-se nas transformações e exigências comunicacionais deste novo
normal. “Gratidão e positividade
sempre!”
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4 ANOS EM DEFESA DO OFICIALATO GOIANO

SERIEDADE, COMPROMETIMENTO E ENGAJAMENTO
O Sindicato dos Oﬁciais de Justiça
Avaliadores do Estado de Goiás SINDOJUS-GO é uma entidade
classista que representa os Oﬁciais e
Oﬁcialas de Justiça Efetivos do Poder
Judiciário do Estado de Goiás.

são concretizadas com atenção e
respeito aos ﬁliados. Agradecemos e
parabenizamos a todos e todas que
colaboram para o fortalecimento de
nossa entidade.

A luta do SINDOJUS-GO em favor
do Oﬁcialato Goiano atende nossa
Carta Sindical obtida em 12/09/2016.
Este Sindicato tem o objetivo principal
de reivindicar melhores condições de
trabalho e uma remuneração digna aos
servidores, zelando por um judiciário
pautado na Justiça interna e prestação
jurisdicional com a qualidade e
celeridade que a sociedade necessita e
merece; bem como se somar a todas as
lutas em defesa do Oﬁcialato Goiano.
Muitas lutas, conquistas e novos
desaﬁos foram fomentados. Nossa
história é marcada por lembranças
positivas como a ampliação cada vez
mais do quadro de ﬁliados, a atuação
ﬁrme em Brasília, juntamente com a
FESOJUS- BR- Federação Nacional
das Entidades Sindicais dos Oﬁciais
de Justiça na preservação e ampliação

de direitos e atribuições, as visitas em
várias Comarcas do Estado de Goiás,
a comemoração com todos durante
a festa de ﬁnal de ano em 2017, o
recebimento dos Oﬁciais de Justiça
de todo o Brasil no II CONOJUS Congresso Nacional dos Oﬁciais de
Justiça (2018), e desde o início da
pandemia (2019) do novo Coronavírus
(COVID-19), o SINDOJUS-GO
sempre esteve ao lado do Oﬁcialato
na busca por orientações e soluções na
garantia da saúde e segurança destes
servidores.
Nossas batalhas são desaﬁantes, mas
que certamente nos enchem de orgulho
quando responsabilidades e missões

Este Sindicato tem como missão
principal zelar pelos direitos e
garantias dos Oﬁciais e Oﬁcia-las
de Justiça goianos, proporcionando
melhores condições de trabalho,
remuneração, ressarcimento dignos e
atribuições qualiﬁcadas.
O oﬁcialato é uma carreira jurídica
imprescindível para o Poder Judiciário,
de extrema relevância para a efetiva
prestação jurisdicional, célere e de
qualidade na solução do processo e do
conﬂito social que o antecede.
Ser o braço e os olhos do Poder
Judiciário nas ruas, requer o
exercício desse múnus com muita
responsabilidade e, nesse sentido,
são os esforços empreendidos pelo
SINDOJUS-GO para a valorização
da carreira jurídica. Muitas lutas e
conquistas foram alcançadas e novos
desaﬁos foram fomentados.

filie-se ao sindojus-go E fortaleça o Oficialato goiano
O SINDOJUS-GO, por meio
de seus dirigentes escolhidos
democraticamente, se orgulha em ter
você como integrante do Oﬁcialato
Goiano!
Para que estejamos bem representados
no Poder Judiciário, sua participação
fortalece as ações e reivindicações
por melhores condições de trabalho,
remunerações mais dignas e por
atribuições qualiﬁcadas.

Você tem acesso aos convênios
ﬁrmados pelo Sindicato como
prestadoras de serviços de saúde,
entretenimento,
educação,
entre
outros. Acesso à sede recreativa
da AOJUSGO onde são realizados
eventos de celebração entre Oﬁciais e
Oﬁcialas de Justiça e seus familiares,
com
amplo
espaço,
piscinas,
playground, campo de futebol, bar e
muito mais!

Quando o zelo pelo judiciário é pautado
na Justiça e na prestação jurisdicional
com qualidade e celeridade, todos são
beneﬁciados. Para isso, convidamos
você para somar às lutas em defesa de
nossa carreira jurídica.
Sinta-se convidado(a) a participar
de debates, seminários, palestras e
assembleias cujos eventos buscam
ampliar a qualidade na capacitação
proﬁssional.

A atualização cadastral propicia o contato entre o filiado e o
SINDOJUS/GO. Isso garante que você tenha acesso às
informações oficiais e de qualidade como benefícios, direitos e
acompanhamento de todaS as ações em prol do Oficialato
Goiano. É simples, basta ACESSAR O SITE, preencher o
formulário com todos os dados e clicar em enviar.
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nossas lutas

Venha somar conosco! Candidate-se
gratiﬁcantes em vários aspectos:
socialmente, luta por direitos
e
garantias,
reconhecimento,
democratização da informação em
sua comarca e abertura de novas
possibilidades e visão de mundo.

Você já pensou em fazer a diferença
para o Oﬁcialato Goiano?
O universo sindical é permeado
de muitos desaﬁos e resultados

O Delegado Sindical atua como uma
conexão entre o Sindicato e a sua
comarca ou região. Para garantir um
trabalho de qualidade, o SINDOJUSGO facilita a comunicação para que
sua atividade sindical seja realizada
da maneira mais prática possível,
dispondo de plataformas que permitem
ao Delegado sentir-se acolhido e

relevante

ao

Oﬁcialato

Goiano.

O acesso às lutas e direitos deve
contemplar os Oﬁciais e Oﬁcialas
de Justiça de Leste a Oeste e Norte
a Sul do estado de Goiás. Portanto,
sua ajuda é imprescindível. É por
meio do Delegado Sindical que o
Sindicato tem acesso às situações,
problemas e denúncias regionalizadas;
adquire força abrangente; recebe
e emite informações seguras de
todo o estado; adota sugestões
de parcerias e benefícios dentro
e fora da capital; e fortalece o
Sindicato com novas ﬁliações.

EQUIPE DE PONTA nA DEFESA DO OFICIALATO GOIANO
O
Departamento
Jurídico
do
SINDOJUS-GO é conduzido por
Eleandro Alves Almeida, Vicepresidente
e
Diretor
Jurídico
juntamente com o Advogado do
Sindicato, Gleidson Emanuel de
Araújo. Com o apoio de toda a
Diretoria, o setor realiza um trabalho
de ponta no acompanhamento das
demandas jurídicas do Sindicato e
de seus(uas) ﬁliados(as). Zelar pelos
direitos dos Oﬁciais e Oﬁcialas de
Justiça é uma missão desempenhada
com dedicação. O SINDOJUS-GO

está à disposição de seus ﬁliados e
ﬁliadas e se empenha em oferecer o
melhor atendimento!

Por meio do site, é possível acessar
os documentos oﬁciais emitidos pelo
SINDOJUS-GO, TJGO, CNJ entre
outros, como ofícios, Atos Normativos
do TJGO, Consolidação dos Atos
Normativos - CAN, Resoluções,
Provimentos,
Portarias,
Ofícios
Circulares; PROADS (Exclusivo
para ﬁliados); e Constituição do
Estado de Goiás.
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conexão em foco

SINDOJUS-GO RENOVA SEUS CANAIS DE COMUNICAÇÃO E SE ALINHA ÀS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS
Você já reparou como o
seu Sindicato está de cara
nova? Nossas plataformas de
comunicação estão cada vez
mais atrativas e modernas,
apresentando um Sindicato
que está sempre antenado
às mudanças e necessidades
impostas
pela
evolução
das tecnologias. Durante à
pandemia tivemos que nos
reinventar e o departamento de
Comunicação do SINDOJUSGO foi totalmente reformulado
para melhor atender nossos
ﬁliados e ﬁliadas.
Uma das primeiras ações foi a
revitalização da logo do SINDOJUSGO que recebeu uma melhor simetria
e alinhamento, trazendo mais conforto
visual e aplicabilidade. Na sequência,
as redes sociais como Instagram
e o Facebook foram padronizadas,
facilitando a leitura conexão do seu
interesse até as páginas de nosso site.
O
website
sindojusgo.org.br
também está com nova aparência e
funcionalidades. Sua roupagem, mais
atraente, facilita a usabilidade e acesso
a tudo o que você precisar, como a
página do Jurídico, por exemplo. É
possível localizar as orientações do
SINDOJUS-GO; Atos Normativos
do TJGO, como Consolidação dos
Atos Normativos - CAN, resoluções,
Provimentos,
Portarias,
Ofícios
Circulares; PROADS (Somente para
ﬁliados); e a Constituição do Estado

Portanto, se você ainda
não se conectou, baixe os
aplicativos, siga as redes
sociais e acompanhe de
perto do o trabalho.
Não ﬁque de fora destas e
outras novidades. Realize
a sua atualização cadastral,
que propicia o contato entre
você e o SINDOJUS/GO.

de Goiás. O Acesso Restrito ao
Filiado é uma novidade que constará
informações e benefícios exclusivos.
O famigerado Whatsapp está à
disposição para você não perder
o contato com o seu Sindicato. O
SINDOJUS-GO está presente nesta
plataforma e incentiva sua participação
no dia a dia de nossas lutas e desaﬁos.
Quase semelhante ao Whatsapp,
o
Telegram é um serviço de
mensagens instantâneas disponível
para utilização em smartphones,
tablets e computadores onde você
pode fazer contato quando desejar.
Por meio do aplicativo é possível
participar também de grupos e listas
de distribuição, permanecendo-se
sempre informado sobre tudo que
acontece no Oﬁcialato Goiano.
Entre as funcionalidades do sistema
incluem-se chamadas com vídeo,
envio mensagens e compartilhamento
de fotos, vídeos e demais arquivos.

!

ACESSO EXCLUSIVO PARA FILIADOS
Algumas publicações DO SITE são de acesso
exclusivo aos(às) filiados(as) do Sindicato.
Portanto, se você é Oficial ou Oficiala de
Justiça Avaliador do Estado de Goiás e deseja
usufruir deste e outros benefícios, filie-se e
faça parte desse time.

LOGIN

Senha

(exclusivo para filiados)

Uma certidão deve conter dados
relevantes ao cumprimento do ato

É muito bom renovar!

Email ou usuário

BANCO DE CERTIDÕES
Cada diligência é uma história:
citação,
intimação,
apreensão,
penhora, arresto, prisão, reintegração
e avaliação são alguns dos exemplos
de atos comumente praticados.

Isso garante que você tenha
acesso às informações
oﬁciais e de qualidade
como benefícios, direitos e
acompanhamento de todas as ações
em prol do Oﬁcialato Goiano.

constante no mandado. Um documento
circunstanciado qualiﬁca o trabalho
desenvolvido e traz para dentro dos
autos judiciais constatações somente
evidenciadas pelo Oﬁcial de Justiça, os
braços e os olhos do Poder Judiciário.
Lembre-se que ela é essencial para

a resolutividade do processo e do
conﬂito social. O SINDOJUS/GO
fornece modelos com elementos
essenciais que devem constar nestes
documentos.
Contribua, enviando seus modelos
para o SINDOJUS-GO.
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resoluções

CONVÊNIOS E PARCERIAS

ABRANGÊNCIA E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO SÃO METAS PARA 2021
PRODUTOS COMO
APARELHOS AUDITIVOS
E UM SERVIÇO
EXCLUSIVO

Aﬁm de trazer para seus ﬁliados cada vez mais
benefícios, o SINDOJUS-GO tem ao longo
de sua trajetória ﬁrmado parcerias de peso.
Para que o Oﬁcialato Goiano tenha
acesso à saúde, educação superior,
opções de seguro, facilidades entre
outras
vantagens
exclusivas,
o
SINDOJUS-GO inicia um processo
eﬁciente de captação de novos parceiros

e convênios em todo o Estado de Goiás.
O SINDOJUS-GO está de portas abertas
para receber parceiros de qualidade e
convida seus ﬁliados a apresentarem novas
propostas de convênio quando desejarem.
Construa conosco benefícios exclusivos!
Para mais informações, acesse o site
sindojusgo.org.br.

Novas Sensações que transformam
Resultados ﬁnal em sorrisos
de Satisfação!

ELA VENCEU O CORONAVÍRUS
OFICIALA DE JUSTIÇA RELATA SOBRE A EXPERIÊNCIA DO TRATAMENTO CONTRA À COVID-19
Fernanda Abadia Passos, Oﬁciala
de Justiça da Comarca de Aparecida
de Goiânia, relatou ao SINDOJUSGO seus dias de angústia e reﬂexão
desde o início do tratamento contra a
COVID-19 até a sua cura e disposição
para viver cada dia melhor.

atendimento impecável.
Ao ﬁnal, passou por 15 sessões de
ﬁsioterapia respiratória. Um marco
em sua vida foi o dia 10 de setembro,
quando se sentiu completamente
curada.

O período de tratamento mais
intenso foi entre os dias dia 14 a 28
de junho.
Inicialmente, ela revela que não
sabia que estava contaminada, por
vários motivos: mudança de clima,
seu hipertiroidismo, pressão alta,
sinusite, problemas pessoais e estresse
no trabalho. A princípio, ao realizar o
teste rápido no hospital, o resultado
foi negativo. Mas com o passar do
tempo, ela começou a se sentir muito
mal e já estava com com 50% pulmão
comprometido.
Os médicos receitaram 4 comprimidos
de Hidroxicloroquina, mas não estava
resolvendo. Ao ser conduzida para a
UTI, vários tipos de procedimentos
foram realizados como pronagem
(deitar o paciente de bruços,
permitindo que a parte posterior
dos pulmões se expandam com mais
propriedade para a diminuição do

inchaço), uso de máscara e balão de
oxigênio. Passou por muitas crises,
espasmos e ameaça de embolia e
trombose.
“Os funcionários do Hospital Garavelo
de Aparecida de Goiânia/GO estão de
parabéns. Gratidão!”

Uma das situações mais diﬁceis foi
ﬁcar sem contato nenhum com a
família e amigos durante 15 dias de
isolamento e ver colegas de quarto
falecerem. Muito cansada, sem olfato
e paladar, ela disputava a falta de ar
com copo de água, pois estava com
muita sede.
Junto com ela eram mais de 20 pessoas
internadas e apenas duas pessoas para
dar banho. Tinham poucos médicos
e proﬁssionais, mas que ﬁzeram um

O tratamento faz com que o paciente
se sinta confuso, reﬂetindo sobre
várias questões da vida. Fernanda
acredita que muitas pessoas não têm
acesso a todo esse cuidado e que estão
mais vulneráveis a perderem a vida.
“Nossa vida é bem efêmera. Voltei
decidida a resolver todas as coisas da
minha vida e não deixar nada pra traz.
Houve sim muito crescimento pessoal.
Os primeiros meses depois do tratamento
a gente se sente melancólica. Demora
voltar ao normal. Mas, nos faz reﬂetir
como somos muito dependentes das
outras pessoas. É importante valorizar
a vida e o próximo. Deus testou minha
humildade. Agradeço muito aos meus
ﬁlhos imensamente que cuidaram muito
bem de mim.”

Fernanda promete que 2021 será
um ano intenso. Assim que sair sua
aposentadoria, depois de 30 anos de
de servico, irá aproveitar a vida e dizer
mais “Eu te amo” àqueles que não
podemos deixar de declarar.

