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INSTITUCIONAL

mais um semestre de lutas pelo direito, pela saúde e pela vida
transposição de desafios e lutas do em razão do alto grau de risco de
Oficialato Goiano ocorridos nos contaminação no cumprimento
de
mandados
judiciais
é
meses precedentes.
A matéria de capa é um convite apresentada na defesa da Linha
para que a sociedade se atente de Frente do Judiciário. A despeito
a PEC 32 que trata sobre a Reforma da prevenção contra a gripe H1N1 - é
Administrativa e oferece sérios melhor previnir do que remediar é um
riscos à administração pública proba, apontamento sobre o cuidado
com a saúde e oportunidade
aos servidores e a sociedade.
para a imunização com o melhor
Não obstante, em tempos custo-benefício.
Este instrumento de comunicação não difíceis, a solidariedade é bandeira
sempre,
os
canais
se trata apenas de um informativo, constante no Oficialato Goiano Como
de
comunicação
do
Sindicato
mas sim a celebração de vitórias, que se concretiza pelo projeto
estão disponíveis e de portas
SINDOJUS-GO Social.
abertas para que todos e todas
Uma das conquistas das mantenham-se em plena conexão.
Oficialas
de
Justiça,
de
importância nacional, é também No que tange a tecnologia, há
a representatividade na Frente matéria dedicada à modernização
MOIZÉS BENTO DOS REIS
Presidente
Parlamentar por uma mulher profissional e utilização de ferramentas
parlamentar, tornando ainda eletrônicas para cumprimento com
ELEANDRO ALVES ALMEIDA
Vice-presidente e Diretor Jurídico
mais plural a representação do celeridade das atribuições legais
dos(as) Oficiais(las) de Justiça,
oficialato brasileiro.
CAROLINA ROSA SANTOS
com destaque para a criação
Secretária Geral e Diretora do Núcleo
De forma singular, o informativo do perfil do Oficial(a) de Justiça
de Assuntos Sindicais
faz uma breve elucidação sobre no SISBAJUD, pelo da FESOJUS-BR
JOSÉ MOIZANIEL FORMIGA DIAS
a imporância do(a) Oficial(a) de perante o CNJ. A Federação, por
Diretor Financeiro e Administrativo
Justiça, traçando um elo entre o sua vez, oferece a sua palavra,
JANNAÍNA PATRÍCIA PEREIRA
Dir. de Comunicação, Núcleo de
judiciário e a sociedade.
destacando os Tempos Difíceis que
Aposentados, Esporte e Lazer
Em consonância à evolução Reclamam Maior União.
GUILHERME CONCEIÇÃO BONFIM
social e com os valores desta No fechamento desta edição e em
ANDRÉIA PEREIRA DE SOUZA
VICTOR GADELHA NUNES
instituição, o SINDOJUS-GO apoia homenagem à vida, os Oficiais de Justiça
Conselho Fiscal e de Ética
a consolidação da RESOLUÇÃO nº Arione e Elto trouxeram mensagens
DR. GLEIDSON EMANUEL DE ARAÚJO
376, de 02/03/21, do CNJ que tornou de fé, esperança e gratidão pela vitória
Advogado | OAB 25.470
obrigatório o emprego da flexão no tratamento contra a COVID-19.
GLEIDSON REIS LOPES
de gênero em defesa da inclusão,
Gerente de Comunicação
A diretoria do SINDOJUS-GO deseja
respeito e igualdade.
NÚBIA NASCIMENTO MEDEIROS
a todos e a todas uma boa leitura,
Auxiliar Administrativa
A pleito de imunização de todo felicidade, saúde e persistência para o
o Oficialato contra a COVID-19, próximo semestre.

Caras amigas e amigos, Oficialas e
Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de
Goiás, Federação das Entidades Sindicais
dos Oficiais de Justiça do Brasil – FESOJUSBR, Sindicatos e parceiros institucionais;
o SINDOJUS-GO sempre com muito
zelo em manter a tradição do
Informativo O DILIGENTE, apresenta
a edição de Junho, exclusivamente
digital, relativo ao 1º semestre do ano.

Quem somos
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SINDOJUSGO-GO Social

solidariedade
casa silvestre linares recebe doações do oficialato goiano
e PÃO COM AMOR
AMOR.
O valor médio de doação por
pessoa foi de R$ 70,00 relativo a
uma cesta básica, atualmente.

Em meio a um cenário incerto
que
o
Coronavírus (COVID-19)
trouxe, as pessoas, a sociedade
e instituições buscam formas
de reagir positivamente com o
objetivo de alcançarem, ilesos, as
suas vitórias.
É muito gratificante quando muitas
pessoas se unem e se empenham em
ajudar o próximo. O SINDOJUS-GO,
por meio de sua diretoria e
filiados(as), com esse sentimento
de solidariedade, sempre convida
o Oficialato Goiano a participar
de projetos beneficentes como a
campanha SINDOJUS-GO Social.
Os meses de maio e junho foram
dedicados à arrecadação de CESTAS
BÁSICAS e FRALDAS GERIÁTRICAS para
serem entregues às entidades
assistenciais CASA SILVESTRE LINARES

1380 unidades de fraldas geriátricas
Gestão 2019-2022

capital.
metropolitana da capital

Marly, Coordenadora de equipe e Rodrigo,
administrador da Casa Silvestre Linares; juntamente
com Moizés, presidente do SINDOJUS-GO

A próxima parte das doações
será transformada em cestas básicas
e entregue às demais instituições,
incluindo a Silvestre Linares que
também depende de alimentos.

O SINDOJUS-GO, em nome
de sua diretoria, aproveita a
Com praticidade e tecnologia, o
oportunidade para agradecer
apoiador da causa participou
a quem se disponibilizou a
sem sair de casa. A entrega da
contribuir com esse projeto.
cesta básica que poderia ter sido
realizada na sede do Sindicato foi
feita por meio de transferência
bancária ou PIX.
A primeira parte
das doações foi
convertida em
1360 unidades de
fraldas
geriátricas
para a Casa Silvestre
Linares, em Aparecida de
Goiânia, no dia 23/06/21.
Esta é uma Instituição
filantrópica de apoio a pessoa
idosa, localizada na região

NOSSO MUITO
OBRIGADO(A)!
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EM DEFESA Das oficialas e OFICIAIS DE JUSTIÇA

O SINDOJUS-GO, representado por
Carolina Rosa - Sec. Geral, participou
de um encontro com a Deputada
Federal Sâmia Bonfim, Coordenadora da
bancada feminina da Frente Parlamentar
em defesa do Oficialato de Justiça
Nacional. Juntamente com outras
representantes sindicais do Brasil,
no dia 28/05/21, foram debatidos
os pleitos do Oficialato Nacional
e demandas específicas das
mulheres Oficialas de Justiça.

Oficialato Brasileiro, que representa
o judiciário nas ruas, em especial
durante a pandemia, sendo que
esses profissionais se encontram
mais expostos ao Coronavírus e
também são vetores de contaminação
para outras pessoas; e a Reforma
Administrativa que precarizará o
serviço público. A Deputada
ressaltou que “será impossível para
um(a) Oficial(a) de Justiça exercer sua
atividade sem a garantia da estabilidade”.

Participaram do encontro a Dep.
Fed. Sâmia Bonfim, Coordenadora
da Bancada Feminina, na Frente
Parlamentar dos Oficiais de
Justiça; Fernanda Garcia Gomes,
Dir. Fin. do SINDOJUS-CE; Gabriela
Garrido, Oficiala do RJ; Carolina Rosa,
Sec. Geral do SINDOJUS-GO; Elaine
Mancilha Santos, Dir. Suplente do
SINDOJUS-MG; Ranieria Lima de Freitas
Gadelha, Vice-pres. do SINDOJUS-CE;
Paula Kaufmann Sacchetto; Secretária
Parlamentar; João Batista Fernandes,
Pres. da FESOJUS-BR; e Marcelo
Almeida, Assessor Legislativo.

Frentes
Parlamentares
são
associações de parlamentares de
vários partidos, que têm o intuito
de debater sobre determinado tema de
interesse da sociedade. Segundo o
estatuto, a frente parlamentar tem
como objetivo “defender e apoiar os
Oficiais de Justiça Estaduais e Federais
do país, dando voz às suas reivindicações,
defendendo suas prerrogativas e lutando
pela manutenção de seu importante
trabalho, exercido em todo território
nacional, em prol da sociedade.”

O projeto é uma iniciativa das
Oficialas de Justiça Fernanda Garcia
Entre as pautas, destacou- e Gabriela Garrido, em conjunto
se a ausência de vacinação para o com o Dep. Fed. Fábio Henrique,

autor do Requerimento Nº 3179/19,
com assinatura de 228 deputados,
criando a Frente Parlamentar em
Defesa do Oficial de Justiça.
Dentro
deste
projeto,
especificamente, a Deputada Sâmia
representará as mulheres a fim
de tratar temáticas como respeito,
valorização, proteção e segurança das
Oficialas de Justiça.
Para nós Oficialas e Oficiais da Justiça do Brasil é uma imensa satisfação ver a concretização da Frente
Parlamentar em defesa do Oficialato
que vem atuar em defesa de
pleitos singulares do Oficialato
Brasileiro. Para as Oficialas de Justiça, em especial, existem pleitos
específicos. A Dep. Sâmia tem proposições legislativas intimamente
ligadas às causas femininas e outros temas sensíveis da sociedade. Não poderíamos ter representatividade melhor para traduzir os
nossos anseios por respeito, valorização, proteção e segurança.
CAROLINA ROSA, SEC. GERAL - SINDOJUS-GO
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sociedade

elo entre o judiciário e o cidadão

VOCÊ SABE O QUE FAZ UM OFICIAL(A) DE JUSTIÇA?
Sabe quando você torce para que a
justiça seja concretizada?
Quando todas as engrenagens
do Poder Judiciário estão em sinergia, quem se beneficia é a sociedade. Em uma ponta está o juiz,
na outra, o profissional que, com
sua atuação, contribui para a efetivação das decisões judiciais e a pacificação dos conflitos sociais, materializando a aplicação da lei, levando justiça aos
lugares mais distantes deste país.
São atribuições como citação
e intimação até as execuções e
medidas judiciais que incluem a
avaliação, busca e apreensão de pessoas
ou coisas, arresto, penhora, prisão civil,
reintegração, medidas protetivas da lei
Maria da Penha e a busca da conciliação
entre as partes.
Nas ruas serve ao cidadão informando sobre processos e direitos e,
por solidariedade, escutam e procuram dar encaminhamento.

coeso e sinérgico funcionamento
da sociedade têm exigido a cooperação, a empatia e o respeito entre as
pessoas.
Para garantir Justiça às pessoas,
o Poder Judiciário, em meio à sociedade têm na linha de frente as Ofie a vida de muitas pessoas são
cialas e os Oficiais de Justiça!
resguardadas por profissionais
que fazem parte da rotina de um O cumprimento dos mandados urgentes
centro médico. Fora dos hospitais aliado ao alto índice de contaminação,
estão outros com funções públi- faz com que os(as) profissionais
cas ou privadas que garantem os sejam cada vez mais hospitalizadireitos mínimos dos cidadãos para a dos, pois nem sempre as medidas
protetivas garantem a plena sedignidade da pessoa humana.
gurança. Aproximadamente, 100
Mesmo com a pandemia, apesar Oficiais(las) de Justiça federais e estaduais foram mortos pela COVID-19 no Bradeste lamentável revés, o dever
sil, até o dia 03/06/2021.

legal é auxiliar no cumprimento
efetivo da Justiça para que
nenhum direito tardio chegue
ao cidadão, na linha de frente
do Poder Judiciário, que por sua
coragem e determinação fazem a
justiça acontecer.

O(a) Oficial(a) de Justiça é o elo entre
o judiciário e o cidadão, mantendo
o lado humano da justiça com a O(a) Oficial(a) de Justiça continua
sociedade. São os olhos, as pernas, os a prestar seu trabalho, mesmo
diante de tantos riscos e ameaças
braços e as mãos do juiz.
aos direitos dos servidores públiEm TEMPOS DE COVID-19, a liberdade, cos, com o compromisso de fazer
a sociabilidade e o exercício de direitos prevalecer a justiça a quem a proficaram comprometidos. A saúde cura. Os tempos estão difíceis e o

Gestão 2019-2022

Uma atitude que deveria ser de
respeito, empatia e valorização
da vida é o uso da máscara e a
manutenção de distanciamento
pessoal seguro para evitar o contágio. Mas, estes são os maiores
contratempos encontrados no
dia a dia. Apesar da gravidade,
o intimado atende sem máscara
e, algumas vezes, são agressivos
quando o(a) Oficial(a) solicita que
seja colocada. Outra questão é a
falta na distribuição deste equipamento (Máscaras n. 95) de proteção pelo Tribunal de Justiça.
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flexão de gênero é obrigatória

Inclusão, respeito e igualdadE para todas e todos
A designação distintiva inclui todas e todos
os integrantes como Oficialas e Oficiais de
Justiça Avaliadores(as), desembargadoras e
desembargadores, juízas e juízes, servidoras e
servidores, assessoras e assessores, etc.

De acordo com a RESOLUÇÃO nº 376,
de 02/03/21, do Conselho Nacional de
Justiça - CNJ, tornou-se obrigatório
o emprego da flexão de gênero
para nomear profissão ou demais
designações na comunicação social e
institucional do Poder Judiciário.

na Comunicação Social e institucional
do Poder Judiciário Nacional. Portanto,
servidoras e servidores devem se
atentar durante a confecção
de Carteiras funcionais, documentos
oficiais, placas de identificação de setores,
dentre outros.

A determinação do CNJ tem
como base o “art. 5º da Constituição
que dispõe sobre os princípios de
igualdade e isonomia; a importância
de espaços democráticos e
institucionais com tratamento
igualitário entre homens e mulheres;
que é premente e conveniente
a adoção de ações com vistas à
reafirmação da igualdade de gênero, na
linguagem adotada no âmbito
profissional, em detrimento da
utilização do masculino genérico nas
situações de designação de gênero;
e a decisão plenária tomada no
julgamento de Ato Normativo, do
dia 23/02/21”.

LINGUAGEM INCLUSIVA

A designação distintiva se aplica à
identidade de gênero dos transgêneros,
bem como à utilização de seus
respectivos nomes sociais.
Sendo assim, todos os ramos
e unidades do Poder Judiciário
deverão adotar a obrigatoriedade
da designação de gênero para nomear
profissão ou demais designações

As goianas e os goianos são muito hospitaleiros(as).

LINGUAGEM INCLUSIVA
A sociedade goiana é muito hospitaleira.

LINGUAGEM NÃO INCLUSIVA
Os goianos são muito hospitaleiros.

Em matéria publicada no site
rotajurídica.com.br, dia 13/06/21, o
professor, advogado e especialista em
Comunicação Jurídica, Dr. Carlos André P.
Nunes, explica que a iniciativa tem
base sociolinguística: “Do ponto de
vista linguístico, essa lógica da linguagem
inclusiva é resultado de transformação
social, embora o sistema de desinência
da língua portuguesa culta brasileira já
considere marcação neutra no plural”.
Para a Desª. Sandra Regina Teodoro
Reis, Pres. da Coord. Estad. da Mulher em
Situação de Violência Doméstica e Familiar
do TJGO e Pres. do Comitê de Incentivo à
Participação Feminina no âmbito do TJGO
é importante o Tratamento equitativo
entre mulheres e homens na Linguagem

inclusiva no combate a todas as formas
de discriminação. Ela afirma que “O
mundo evoluiu e, com ele as leis
no exterior e no Brasil, assim como
os espaços possíveis às mulheres
foram ampliados no sentido de
equiparar homens e mulheres como
igualmente capazes e detentores
de direitos. Nesse mesmo sentido,
a linguagem inclusiva tornou-se um
desafio que colabora no combate
de todas as formas de discriminação
e segregação, proporcionando
tratamento equitativo entre mulheres
e homens, a partir da utilização
de uma linguagem que nomeia
ambos os gêneros, pois ao fazê-lo
estão tornando visíveis as mulheres
e entendendo as mudanças sociais
e culturais que ocorreram na
sociedade. Buscando, assim,
maior visibilidade das mulheres
e onde o uso do masculino não
continue legitimando a ideia
ultrapassada de superioridade
imposta pelo patriarcado.”

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO

OFICIALA DE
JUSTIÇA
AVALIADORA
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sociedade
LGBTQIA+ Mas para que tantas letras?
Muitos(as) ainda têm dúvidas
sobre os conceitos que tangem
ao tema. Uma oportunidade para se
informar, conhecer e respeitar. Veja o
significado de cada palavra:
“Orientação sexual” e “identidade
de gênero“ são coisas diferentes.
Orientação prediz o desejo individual
nos relacionamentos afetivossexuais. Já “identidade de gênero“
diz respeito a como a pessoa se
reconhece quanto ao gênero
feminino ou masculino”.
Para uns, excesso de letras, para
outros, representatividade e pautas
defendidas na sociedade. Muita
gente sofre violência pelo fato
de não se adequar ao que é
normatizado na sociedade. LGBTQIA+
é um movimento político/social
que defende a representatividade e
direitos. O nome demonstra a luta
por igualdade e respeito à diversidade.
Entenda o significado de cada:

AINDA

Mesmo em
situação de
calamidade,
os Oficiais e
Oficialas
estão nas
ruas para
garantir
Justiça!

Gestão 2019-2022

SEM VACINA

L: Lésbicas. Mulheres que sentem
atração afetiva/sexual por outras
mulheres. G: Gays. Homens que
sentem atração afetiva/sexual por
outros homens. B: Bissexuais.
Homens ou mulheres que sentem
atração afetivo/sexual pelos gêneros
masculino e feminino. T: Transexuais.
Refere-se à identidade de gênero; que
não se identifica com o gênero
atribuído no nascimento. Q: Queer. Transita
entre as noções de gênero, como
drag queens. Orientação sexual e identidade
de gênero não são resultados de
funcionalidade biológica, mas de
uma construção social. I: Intersexo.
Está entre o feminino e o masculino;
as combinações biológicas e
desenvolvimento corporal, cromossomos,
genitais, hormônios, etc., não se
enquadram na norma binária.
A: Assexuais. Não sentem atração
sexual, independente do gênero.
+: Inclusão de outros grupos e
variações de sexualidade e gênero.

CAMPANHA
Participe das campanhas do seu
Sindicato e registre momentos
importantes do dia a dia do
Oficialato Goiano.
Mande sua foto para o
Whatsapp 62 9 9994-2621.

DIA DA MULHER: O dia 08 de março
foi dedicado à reflexão sobre o
cotidiano profissional que apresenta
características distintas entre
homens e mulheres. Nem sempre o
jurisdicionado recepciona da mesma
maneira a Oficiala em relação ao
colega do sexo masculino. Sozinha,
é nítido que algumas pessoas
tratam de forma diferente de
quando está acompanhada por um
Oficial companheiro.
DIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA: Instituído
pela lei n. 13.157/2015, o dia 25 de março
ressalta a importância de quem
contribui para a efetivação das decisões
judiciais e a pacificação dos conflitos sociais,
materializando a aplicação da lei, nos
lugares mais distantes do país. Na
pandemia, trabalham mesmo diante
de tantos riscos e ameaças aos direitos
dos servidores públicos. É essencial o
reconhecimento a quem está na
Linha de Frente do Poder Judiciário, que
por sua coragem e determinação
fazem a justiça acontecer.
DIA DO PORTEIRO: No dia 09 de junho
parabeniza-se o
profissional
responsável pelo fluxo, segurança e
bom funcionamento dos prédios e
condomínios; e, no dia a dia, ajuda o
Oficialato a zelar pela justiça!
DIA DA IMUNIZAÇÃO: Celebrado em 09
de junho, a ideia é estabelecer um
calendário nacional de vacinações contra
as principais doenças que atingem
toda a população; e conscientizar
sobre a importância na imunização
de diversas doenças, diminuindo a
probabilidade de contrair caxumba, o
sarampo, o tétano, a gripe, entre outras
enfermidades.
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SAÚDE

LINHA DE FRENTE DO JUDICIÁRIO

a saga pela vacina do oficialato de justiça
O SINDOJUS-GO reconhece e
agradece pela sensibilidade
e comprometimento do TJGO,
vereadores, deputados, federação, em
especial, aos representantes dos
municípios que compreenderam e
providenciaram a vacinação aos
Oficiais de Justiça como Jussara,
Araçu, Ipameri, Planaltina de Goiás,
Firminópolis, Caldas Novas, Rio Verde
Cidade Ocidental e Jataí.

instâncias superiores e ao comitê
responsável pelo CID, Classificação
Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde. O
STF decidiu que os municípios têm
a competência para decidir o que
é melhor para a sua região. Alguns
já estão vacinando professores,
que também não estavam no
plano nacional; o que demonstra
o poder da autonomia local. Essa
16/12/20: Sempre atento às independência foi definida não
causas do Oficialato Goiano, o Dep. somente aos municípios como
Est. Karlos Cabral por meio de um aos estados também.
requerimento ao Gov. Ronaldo Caiado 31/03/21: SINDOJUS-GO se reuniu
e ao Sec. de Est. de Saúde, Sr. Ismael com o Superint. da Vigil. Sanitária
Alexandrino Júnior, solicitou, em de Goiânia, Yves Mauro Fernandes
caráter de urgência, a inclusão dos Ternes, solicitando a inclusão do
servidores da carreira de Oficial Oficialato junto ao município
de Justiça e outros que estejam dentro da linha de segurança
no exercício das atividades pública. Ele ficou de analisar o
afins, no grupo prioritário para pedido oficiado para remeter ao
a vacinação, como profissionais COE - Centro de Operações de Emergência
que estão eminentemente em em Saúde Pública Estadual.
grau de maior exposição, dado as 31/03/21: Com atuação da FESOJUScaracterísticas de suas funções.
BR, o Dep. Fed. Charles Evangelista
10/02/21: O SINDOJUS-GO e ASSOJAFGO, em reunião convocada pelo
Dep. Est. Karlos Cabral, com o Sec. de Est.
de Saúde de Goiás, Dr. Ismael Alexandrino
Júnior, solicitaram a inclusão do
Oficialato de Justiça entre os
grupos aliados à Segurança Pública,
tendo em vista a similaridade
do trabalho e a exposição por
atividade externa. O Secretário
esclareceu várias dúvidas sobre a
situação do país e do Estado em
relação à vacina. O Brasil passa
por um momento de escassez e
tem recebido várias categorias,
com a mesma solicitação. Ele se
comprometeu a levar o pedido às

apresentou a Emenda nº 47, no PL
1011/20, visando a modificação
do Substitutivo oferecido para
acrescentar o Oficialato entre
os grupos prioritários para a
vacinação em mãos da relatoria,
que acatou a emenda e, em
seguida, aprovada pelo plenário.
Com o mesmo empenho, o Dep.
Fed. Ricardo Silva trabalhou pela
aprovação desta emenda 47 e
Projeto de Lei. As tratativas junto ao
Ministério da Saúde permanecem em
andamento.

06/05/20: O Ver. kleybe Morais
apresentou o requerimento para
que a prefeitura de Goiânia/GO inclua
os(as) Oficiais(las) de Justiça como
prioridade.
14/04/21: O Des. Carlos Alberto França,
Pres. do TJGO, em atenção ao pedido
do SINDOJUS-GO, expediu Ofícios ao
Gov. de Goiás e ao Sec. de Saúde Est.,
solicitando a vacinação para o
Oficialato como integrantes das
Forças de Seg. Pública e Salvamento, nos
termos do art. 1º da Res. 030/2021
– CIB. Ato de valorização no qual
essa Entidade Sindical manifesta
gratidão. O SINDOJUS-GO também
solicitou ao Des. Carlos A. França a
emissão de Ofícios Circulares aos
Juízes Dir. dos Foros no sentido
de ratificarem as solicitações do
Sindicato junto às prefeituras e
secretarias municipais de saúde
para a imunização em todo o
estado. O parecer da Juíza Aux. da
Pres., Dra. Sirlei M. da Costa, ratificou a
importância do pleito.
27/05/21: A FESOJUS-BR solicitou
a Cons. do CNJ Candice Jobim a
intervenção para que os(as)
Oficiais(las) de Justiça sejam
incluídos no programa nacional de
imunização.

20/05/21: O Ver. kleybe Morais pediu
o reconhecimento por parte do
Pres. da Com. Mista, Ver. Clécio Antônio
Alves, e de toda a câmara que
durante a pandemia as medidas
protetivas, o abuso sexual e a
violência contra a mulher não
pararam, em conseguinte, os
03/05/21: A FESOJUS-BR solicitou Oficiais de Justiça continuam seu
apoio do Dep. Fed. João Campos trabalho, vigilante, indo até a casa
quanto a tramitação do PL 1011/20. do agressor, por exemplo.
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saúde

acumprimento
importância
da
vacinação
de mandados judiciais com alto grau de risco
A resolução do Governo de Goiás
aprovou o direcionamento de 5%
do quantitativo de vacinas contra
a COVID-19 para a utilização nos
trabalhadores dos integrantes
das Forças de Segurança Pública e
Salvamento, incluindo Polícia Federal,
Wagner Fernandes, comarca de Paranaiguara lePolícia Rodoviária Federal e Guardas
vantou-se 5h00 para cumprir mandado com a Polícia
Civis Municipais. São profissionais
Militar na zona rural (Sgto. Lindomar, SD Izaque).
Eminentemente, o Oficialato considerados pelo Plano Nacional de
desempenha atividade externa no Operacionalização da Vacinação Contra a
cumprimento de ordens judiciais. COVID-19 como Grupo de Risco.
As atividades presenciais são vitais Em similaridade a este grupo, o
para a sociedade. Não há máquina Oficialato opera nos mesmos
que substitua a necessidade de um locais e com as mesmas pessoas.
ser humano ser atendido e ouvido por
Na primeira fase, atua a polícia no
outro ser humano.

Oficial de Justiça João Miguel Lopes Querido em cumprimento de arresto de soja na zona rural de Corumbá
de Goiás com o apoio da patrulha rural da PMGO

momento do crime (flagrante).
Posteriormente, a Polícia Civil na
fase de inquérito. Na terceira fase,
entra em cena o Oficialato na
etapa processual.
Assim, a imunização garante
o retorno à normalidade da
distribuição e efetivação da justiça.
Passo fundamental para o retorno
à normalidade da celeridade,
efetividade e eficiência da justiça.

Vacinação contra a gripe h1n1

é melhor prevenir do que remediar
do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás realizou, dia 19/05/21, a
campanha de vacinação contra a H1N1,
que imunizou todos(as) os(as)
servidores(as) ativos. No interior,
A vacina tem um custo de R$ 65,00 a vacinação ocorreu conforme o
para Oficiais de Justiça filiados e seus CRONOGRAMA divulgado pelo TJGO.
dependentes legais. Em comparação
ONDE POSSO ME VACINAR?
com outras instituições, este é o
CLIMT VACINAS GOIÂNIA
melhor custo-benefício.
AV.: República do Líbano, 301 APROVEITE A OPORTUNIDADE E TENHA
St. Aeroporto, Goiânia-GO
UMA BOA SAÚDE.
WHATSAPP: (62) 9 9926-7343.
Em Goiânia, o Centro de Saúde

Uma parceria entre o SINDOJUSGO e a CLIMT VACINAS GOIÂNIA – SETOR
AEROPORTO oferece a oportunidade
de imunização contra a GRIPE com
valor mais em conta.

Gestão 2019-2022

INFRUTÍFERAS:
Uma vitória do Oficialato
de Justiça Goiano a ser
comemorada é a decisão do TJGO
sobre as infrutíferas do período de
2002 a 2006. Para o cumprimento
desta execução, o SINDOJUS-GO
solicitou ao TJGO, por meio do
PROAD 202103000266002, DESPACHO
Nº 766/2021, o quantitativo
de mandados que foram
declarados infrutíferos neste
período para a devida apuração
e liquidação dos direitos.
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COMUNICAÇÃO

esteja sempre conectado

com quem defende seus direitos
COMO SABER O QUE O SINDICATO TEM
FEITO POR VOCÊ?

de sugestões, o banco de certidões, o Sindicato pelas redes sociais
encaminhando seus modelos. No como Instagram e Facebook.
link fale conosco, o(a) Oficial(a) pode
cadastrar demandas e envio de
arquivos quando se tratar de um
O importante
atendimento mais específico,
é que todos(as)
como Jurídico, por exemplo.

A plataforma permite realizar
todo tipo de atendimento como
atualização cadastral ou filiação,
sugestão de empresas parceiras
e convênios, engajamento no banco
Quem acompanha as novidades de permutas, acesso a edições
do SINDOJUS-GO reparou que o site anteriores do Informativo O Diligente
e muito mais.
está cada vez mais funcional.
Todas as notícias e ações do
Sindicato
são
devidamente
registradas para que a história
do Oficialato Goiano nunca se
perca. Além disso, quando as
informações ou temas são de
interesse exclusivo do(a) Oficial(a)
de Justiça filiado(a), como por
exemplo, o Portal da Transparência,
só é possível visualizar (acesso
restrito) por meio de login e senha.

Por meio do Whatsapp e Telegram,
quando o(a) filiado(a) salva o
contato do atendimento na
agenda telefônica do celular,
automaticamente começa a
receber notícias de interesse do
Oficialato como pleitos, direitos,
benefícios, etc. Mas, se mesmo
assim, não estiver recebendo,
basta entrar em contato que a
equipe irá auxiliar.

Outra funcionalidade é permitir Para quem prefere se informar
que o Oficialato fomente, por meio de maneira mais leve, pode seguir

os(as) filiados(as)
estejam sempre bem
informados(as).

Rua 72, 223, Ed. QS Tower,
sI. 512, Jd. Goiás, Goiânia/GO,
CEP: 74.805-480
sindojusgo.org.br
sindojusgo@sindojusgo.org.br
62 3215-1210
62 9 9994-2621 | 3215-1210
62 9 9994-2621
fb.com/sindojusgo
intagram.com/sindojus_go
sindojus-go
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TECNOLOGIA

ferramentas tecnológicas
oficialato goiano se alia À modernização
integra informações de segurança
pública, identificação civil e
criminal, controle e fiscalização,
inteligência, justiça e defesa civil.
Sua base de conhecimento é
nacional única e íntegra, dividida
em tipos específicos, composta
por Pessoas, Veículos e Armas.

TUDO QUE É NOVO ASSUTA?

É possível relembrar cada
novidade que chegou de forma
avassaladora, em apenas um ano?
Entre vídeo-chamadas e eventos
virtuais, adaptar-se sempre foi
uma palavra de ordem. A tecnologia
nunca vai parar de evoluir.

Durante o “lançamento do Programa
Justiça 4.0“, um encontro realizado
pelo CNJ - Conselho Nacional de
Justiça, em no mês de março,
o Presidente do CNJ, Ministro Luiz Fux
declarou que “a justiça digital
propicia o diálogo entre o real e
o digital, (...). Eficiência significa
ser realizador diante de ambiente
de escassez ou anômalo, como o
que vivemos, em que adotamos
medidas de exceção (...). Temos
verificado que o uso da via digital
tem reduzido extremamente os
custos e também propicia acesso
do cidadão à Justiça de maneira
mais célere, podendo obter
solução para seus problemas
intersubjetivos
de
maneira
igualmente célere”.

Depois de intensa adaptação às
tecnologias, devido à pandemia,
no ano de 2020, muitos
profissionais reinventaram sua
relação com o trabalho. Com
isso, muitas pessoas ficaram
surpreendidas com a necessidade Neste cenário, o SINDOJUS-GO
de aprender novas habilidades possui um contrato em benefício
dos(as) filiados(as) com a empresa
aceleradamente.
Credilink, que possui ferramentas
de localização de dados e
acompanha as tendências e
necessidades, com foco na
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO 475:
qualidade e desempenho, auxilia
Em defesa dos(as) Oficiais(las)
na rotina do Oficialato e facilita
filiados(as), o SINDOJUS-GO, em
acesso
com
confiabilidade,
face ao trabalho realizado sobre
segurança e inovação. Se
a tramitação do Processo 475, ajuda
ainda não tem o cadastro, entre em
de custo, informa que obteve
contato com a secretaria do Sindicato. Portanto, não se impressione
vitória com a interposição do
Outra ferramenta é o INFOSEG com uma próxima novidade.
agravo interno, conseguindo
disponibilizado pela CGJ que Aprenda, adapte-se e aproveite!
reformar a decisão que havia
sido declarada como prescrita.
Informamos ainda, que o Estado
interpôs novo agravo interno com
o fim de reverter essa última
decisão favorável aos Oficiais de
Justiça.
O
SINDOJUS-GO
continua
firme
na
defesa
dos
interesses do oficialato e na
ratificação final deste pleito.
Seguimos confiantes!
Gestão 2019-2022
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fesojus-br em ação
ELEANDRO ALVES ALMEIDA: MBA em Poder
Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas – RJ.
Oficial de Justiça – Avaliador no Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás. Vice-presidente da FESOJUS-BR,
Vice-presidente e Diretor Jurídico do SINDOJUS-GO.

O Ilustre Min. Luiz Fux, em sua
posse como presidente do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), ressaltou que
o Poder Judiciário tem refletido
sobre os resultados que tem
oferecido à sociedade em relação
à governança, eficiência, inovação
tecnológica e transparência, e
reafirmou que “nos próximos dois
anos, daremos passos largos em
direção ao acesso à Justiça digital,
amplo, irrestrito e em tempo real,
a todos os brasileiros”[1].
Nesse eixo de atuação a Federação
das Entidades Sindicais dos Oficiais de
Justiça do Brasil, FESOJUS-BR, desde
outubro de 2018 no PP – 000899077.2018.2.00.0000 ainda na vigência
do BACENJUD, trabalha pela criação
do perfil do Oficial de Justiça nos sistemas
eletrônicos de constrições patrimoniais,
sem qualquer acesso a dados
sigilosos, visando maior eficiência,
efetividade e celeridade no
cumprimento em tempo real dos
mandados judiciais.
Com a migração para o
SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos
do Poder Judiciário, decorrente
do aprimoramento do sistema
BACENJUD, a FESOJUS-BR permaneceu
perseverante em contribuir com
o CNJ na busca por uma justiça
mais célere e efetiva para os
jurisdicionado, tendo renovado
esse pleito na CONSULTA – 000690295.2020.2.00.0000 que está sob a
relatoria do Ilustre Conselheiro Dr.
Marcos Vinícius Jardim Rodrigues.
Em meio aos grandes avanços
tecnológicos e dos meios de
comunicação, a criação de perfil
próprio para o Oficial de Justiça
nos sistemas eletrônicos de

constrições patrimoniais visa
resgatar no processo eletrônico o
conteúdo normativo esculpido no
inciso I do art. 154, §1º do art. 829 e art.
830, todos do CPC, restabelecendo
no plano digital a efetividade e celeridade
no cumprimento das ordens
judiciais, o que consta da essência
da Emenda Constitucional 45/04.
O uso da inteligência artificial (IA)
na era da Justiça 4.0 sem dúvida
revolucionará a celeridade do
trabalho quantitativo a ser
realizado no Judiciário, mas assim
como na prolação da sentença
em que o Poder Judiciário não
pode prescindir do sentir humano
da magistrada e do magistrado;

esse mesmo Poder não pode se
furtar em restabelecer no plano
tecnológico e em tempo real a
atuação milenar do Oficialato de
Justiça que significativamente
contribui com a expertise e
experiência empírica da “justiça
praticada na rua – longa manus”.
O Oficialato de Justiça é a face e a
eficiência do Poder Judiciário que
vai às ruas em prol da sociedade
e que auxilia na pacificação dos
conflitos sociais.
Se em 2020 o SISBAJUD alcançou
a quantia de R$ 58,9 bilhões em
bloqueio de valores[2], com a
criação do perfil do Oficial de Justiça
nesta plataforma estimamos que

será possível superar esse volume
de captação, podendo até mesmo
arriscarmos uma expectativa de
triplicar esse volume, haja vista
que a partir do restabelecimento
das incumbências do Oficialato de
Justiça nos sistemas eletrônicos
de constrições, a efetividade dos
atos de penhora e arresto, em tempo
real após o exaurimento do prazo
legal de três (03) dias posterior a
citação para o adimplemento da
dívida nos termos do art. 829 do
CPC, se realizará de forma mais
célere, garantindo mais êxitos nas
execuções judiciais.
O Oficialato de Justiça do Brasil,
por sua Federação, externa seu
compromisso de auxiliar no
desenvolvimento
de
boas
práticas de governança na gestão
pública, na desburocratização
e na celeridade da tramitação
processual,
principalmente
através da utilização de tecnologia
no processo eletrônico. A FESOJUSBR, neste contexto, em auxílio ao
CNJ que precipuamente atua no
aperfeiçoamento do Judiciário
Brasileiro em prol da sociedade,
renova sua crença na criação do
perfil do Oficial de Justiça no sistema
SISBAJUD, o que sem dúvida imporá
mais efetividade e celeridade no
cumprimento das ordens judiciais
e atenderá aos comandos
constitucionais
da
razoável
duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua
tramitação, direitos fundamentais
dos jurisdicionados.

[1] https://www.cnj.jus.br/em-posse-fux-anunciaatuacao-em-prol-dos-direitos-humanos-e-da-justicadigital/
[2] https://www.cnj.jus.br/justica-amplia-bloqueiode-valores-para-quitar-dividas/
Gestão 2019-2022
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fesojus-br em ação

Tempos difíceis reclamam maior união
Amigo(a) Oficial(a) de Justiça, os
tempos difíceis que enfrentamos
nos coloca à prova quanto às
nossas convicções e anseios.
Temos experimentado desde o
início da pandemia o perecimento
de milhares de pessoas mundo
afora e não tem sido diferente
conosco, bem como no seio de
nossas famílias. A FESOJUS-BR se
solidariza com cada um daqueles
que experimentaram a dor pela
perda de um ente querido. Dentro
de nossa Categoria já contamos
com o lamentável número de
100 vidas perdidas. É, portanto, um
momento de muita fragilidade
e que nos desafia ainda mais à
união e demonstração de genuína
fraternidade através do apoio mútuo.
Temos cumprido nossa missão
institucional com todas as nossas
forças e em todas as frentes.
Nossa federação tem envidado
todos os esforços possíveis para
que alcancemos um direito
que outrora se apresentava
tão simples, o da vacinação. São
visitas e articulações desde o
final de 2020 e início do ano
corrente junto ao Ministério da
Saúde para que possamos ser
incluídos no Programa Nacional de
Imunização como categoria prioritária,
não em busca de qualquer
privilégio, mas sim com arrimo na
realidade do exercício de nossas

Gestão 2019-2022

atribuições e atos de ofício que
nos colocam diuturnamente
nas ruas e lares como vetores em
potencial do vírus mortal. Numa
conta simples 1 Oficial de Justiça
que visite 5 casas por dia, ao
cabo de uma semana poderá,
se portador assintomático da
COVID-19, alcançar 30 pessoas que
exponencialmente propagarão
a doença em sua comunidade.
Vivemos sob o império do medo
e da incerteza quanto nossa
saúde, a de nossa família e dos
jurisdicionados.

da ativa, na qual defendemos
nossa posição de categoria típica de
Estado pelo fato indubitável de
exercermos atos coercitivos, seja
por meio de medidas de execução
e recolhimento de impostos, seja
na prisão civil do devedor de
alimentos, com poder de polícia e
fé pública, os quais nos confere a
legislação pátria.

Outro ponto que se tornou
questão de ordem e de lutas
são as proposições ultraliberais
que vêm sendo implementadas
paulatinamente e que trazem
prejuízos enormes à sociedade
e ao serviço público. A PEC 32 se
apresenta como uma perigosa
janela para que mais direitos sejam
retirados, inclusive dos servidores

potencializada frente aos entes
políticos e judiciários de nosso
país quando da defesa de nossos
interesses que, por força de nosso
costumeiro compromisso, resultarão
em ganhos para a sociedade, com a
promoção de um país mais justo e
solidário. Juntos somos mais fortes!
Gismard Euzébio Gomide Guimarães
Diretor de Comunicação da FESOJUS-BR

Convidamos
à
efetiva
participação com a divulgação
de nossos trabalhos que se
encontram disponíveis em nosso
site: fesojus.org.br; mídias sociais:
Embora o caminho apresente Facebook, Instagram, Twitter; e Youtube.
percalços a nossa determinação Nossa defesa perante a
incansável
se
volta
para sociedade precisa ser constante e
a realização deste direito organizada de maneira que todos
constitucionalmente tutelado – o conheçam nosso protagonismo
da saúde, e consequentemente, na realização da pacificação social
continuaremos
atuando
no e distribuição da justiça, dignidade
campo político com o apoio de e cidadania. É imperioso que
nossos parlamentares parceiros esse reconhecimento alcance
até que cada Oficial do país esteja todas as esferas da sociedade
protegido.
para que nossa força seja
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pec-32/2020
reforma administrativa

Desmonte do Serviço Público: A Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) 32/20,
apresentada no dia 08/02/20, do Poder
Executivo, altera dispositivos sobre servidores e
empregados públicos e modifica a organização
da administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios. A PEC
teve inicialmente como relator, na Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ), Dep. Darci de
Matos.
A FESOJUS-BR participou de 5
reuniões com o Relator, sendo
uma delas presencial. Na
ocasião, foi transmitida todas as
pautas do Oficialato Brasileiro,
como o chamado “Cargos Típicos
de Estado” e também os tópicos
trazidos na proposta, que ao
entender da Federação, fere o
Pacto Federativo, determinando
que União, estados, municípios
e Distrito Federal sejam regidos
por um Estatuto Único de Servidor
Público. Isso afeta a autonomia
administrativa-financeira
dos
estados, resguardada como
cláusula pétrea.
Outro
ponto
grave
de
inconstitucionalidade é a independência
e harmonia dos poderes, também
cláusula
pétrea,
quando
determina que União, por meio
do executivo, judiciário e legislativo
também deveriam ter, neste
mesmo contexto, um único
estatuto do servidor público.
Dentro da precarização, as
categorias que podem ser ou não
consideradas Serviço Público com
legislação oriunda do Setor Privado,
possibilitando
estabilidade

apenas às chamadas Categorias
Típicas de Estado.
Em relação ao Concurso Público,
a proposta pretende abrir
brecha para apadrinhamento dos
privilegiados. Quando se estabelece
um número de vagas maior
que o necessário e, durante
um
determinado
período,
os candidatos poderão ser
“avaliados” em uma segunda fase.
Não é possível concordar com
a falta de isonomia no tratamento
entre os aprovados na primeira
fase de um Concurso. Não é justo
que durante uma avaliação, o
candidato indique o nome de
um “padrinho”, seja por amizade,
influência política ou econômica.
É humanamente impossível
considerar que um(a) Oficial(a) de
Justiça sem estabilidade cumpra
um mandado contra um político
ou empresário de alto poder. As
chances de exoneração são
maiores e corrompe a Justiça,
tornando os cidadãos e cidadãs cada
vez mais vulneráveis e reféns de
um sistema menos social.
Ainda não há uma definição
concreta sobre Cargo Típico de Estado;
a jurisprudência determina que
não deva haver função similar no
Setor Privado.
Quem tem poder de segurança, de
arrecadação, cumpre atos de constrição
contra qualquer tipo de poder e
aqueles que estão na ponta de
uma decisão judiciais têm que ser
protegidos.
Criada a Comissão Especial para
analisar como esta proposta será

moldada, com retirada e inclusão
de artigos. Ela não resguarda
os cargos típicos de Estado,
mas é importante considerar
a possibilidade de uma lei
complementar com uma definição
mais específica.
Uma questão é a estabilidade do
setor público, outra são os cargos
típicos de estado. Este projeto
não diferencia quais são os cargos
terceirizados, de confiança e valores
que podem ser pagos. Isso gera
desigualdade social.
Se não fosse o SUS, por exemplo,
como os brasileiros estariam na
pandemia?
O Oficialato está nas ruas e
sendo contaminado. A FESOJUS-BR
é a favor do respeito a todos que
se dedicam a um serviço público
de qualidade.
Fala-se em meritocracia, que maior
meritocracia pode haver do que quem
se dedicou anos estudando para ser
aprovado em um concurso público? Este
verdadeiramente tem os méritos
para ocupar cargos públicos.
A precarização é real e atinge
quem está na ativa, aposentados e
a sociedade. Lutaremos por uma
sociedade justa, livre, igualitária.
Valorizemos o mérito de quem se
dedicou a estudar para passar no
concurso público, com dignidade.
João Batista Fernandes
Presidente da FESOJUS-BR

Gestão 2019-2022
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Todos comemoram a vida de Arione

que vence covid-19 e traz mensagem de esperança

Depois de 40 dias hospitalizado,
sendo 30 dias na UTI, em estado
gravíssimo devido a COVID-19,
Arione Soares Marques (49 anos)
recebeu alta do Hospital Goiânia
Leste no dia 21/04/21. Após
Aponte a câmera do seu
o trabalho
exemplar
celular
para o QR-Code
ao de toda
a eequipe
hospital, muitas
lado
agende do
seu horário
na orações
unidade do
St. familiares,
Bueno.
dos
amigos,
colegas e vontade de viver, o
Oficialato Goiano recebeu a
grande notícia e imagem de sua
saída do hospital.

saúde. Durante o tratamento, ele
ficou inconsciente, mas quando
acordou não sabia onde estava e
o que estava acontecendo. O que
ele se lembra foram das primeiras
palavras que recebeu: “Parabéns! O
senhor é um vitorioso!”

O AMIGO ARIONE CHEGOU A PERDER
18 QUILOS E AGORA SE RECUPERA.

A voz ainda falha um pouco
devido a uma cirurgia de
traqueostomia. Ele participa
de sessões de fisioterapia para
reestabelecer a vitalidade e
recomeçar a caminhar com
desenvoltura. Para receber a
vacina contra a COVID-19 ele precisa
aguardar 60 dias após a alta
hospitalar para criar imunidade.

Av. T-5, Qd 118,

L-1, 2 -que
casa foi
09 desenganado
EleR.conta
St. Bueno
pelos médicos. Assim que foi
entubado, passou por todos os
procedimentos mais intensos.
Foi colocado na posição de prona
(posição de bruços, permitindo
que a parte posterior dos
pulmões se expandam com mais
propriedade para a diminuição do
inchaço),
teve pulmões
Aponte
a câmera
do seu drenados,
fez para
hemodiálise,
tomou os
celular
o QR-Code ao
lado
e agende
seu para
horário
remédios
fortes
normalizar a
na pressão.
unidade do
Alphaville.
Devido
a uma síndrome
adquirida, tinha apenas 3%
de chance de sobreviver. Mas
Av. Alphaville
como
ele 160
mesmo descreve,
Flamboyant,
Galeria
Alpha
Mall
“aconteceu um verdadeiro
milagre, fiquei
Loja 4 Setor irreconhecível”.
Assim
que
todas as
Alphaville
Flamboyant
providências foram tomadas, ele
começou a reagir e recuperar a

Amigos e amigas. Sou uma pessoa muito positiva. Até na hora de ser entubado,
sempre acreditei que sairia desta situação. Graças a Deus eu sai, pois nunca tive
medo. Vejo que meus colegas estão sempre nas ruas em meio à pandemia e isso me
preocupa. Eu na verdade sempre tomei cuidado, mas nunca sabemos como cada
organismo pode reagir. É sempre importante seguir todas as orientações como
usar máscara de proteção e praticar o distanciamento social. Peço a todos que
acreditem no perigo desta doença. Vi muita gente morrendo ao meu lado, saindo
carregada. Agradeço aos familiares, amigos, colegas e a todos do Sindicato que
torceram por mim. As orações foram essenciais. Arione Soares Marques

Parabéns, Arione! Estamos muito felizes com seu retorno e desejamos uma excelente e breve recuperação.
/ Estética Pollyana Nascimento
@esteticapollyananascimento

Acompanhe as novidades por nossas
redes sociais.

Venha ter momentos de cuidados especiais que só
a Estética Pollyana Nascimento te proporciona.
Gestão 2019-2022
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elto iris, Oficial de jandaia,

Oficial de Justiça que venceu a covid-19
Elto Iris da Comarca de Jandaia/
GO, de 52 anos, sempre muito
emocionado, conta como passou
os intensos dias de tratamento
contra a COVID-19 que se estende
por mais de 60 dias.
No início do mês de abril,
pensando em suas férias
previamente
programadas,
Elto ficaria em casa, curtindo o
pleno descanso e protegendo
sua saúde. Porém, amanheceu com
sintomas de COVID-19, realizou o teste e
percebeu a evolução da doença.

é se resguardar”.
O nobre colega
agradece a todos
que
torceram,
oraram, cuidaram e
participaram
com
ele durante todo
o momento. São
muitas pessoas como
familiares, amigos, colegas da profissão,
magistrados e todos os profissionais do
hospital. Além disso, apela para que
as pessoas cuidem bem da saúde,
mesmo quem já se vacinou.

A COVID-19 abala todo o sistema
do corpo. Depois de deixar o
hospital, Elto sente algumas
consequências do tratamento
como falha de memória, perda
de equilíbrio e inquietação
emocional. “Na hora de dormir,
“O tratamento não é fácil, ficamos algumas preocupações começam a
debilitados, mas uma das coisas mais incomodar, além de ter pesadelos.”
difíceis é ficar longe da família. Passa Aparentemente, o Oficial não está
com sequelas e sente que se recupera
muita coisa na cabeça”, afirma.
Sobre como foi contaminado, bem. Mas, passará por terapias,
ele reflete: “pode ter sido em um posto cuidados e acompanhamento
de gasolina, em um supermercado ou em para saber como estão seus
uma diligência. Não dá para saber, o ideal órgãos internos. “Se Deus quiser está
Dia 25/04, iniciou o tratamento
intensivo com os variados
procedimentos,
incluindo
medicamentos fortes que até
hoje é possível sentir os efeitos.
Atualmente com 85kg, perdeu 27Kg
durante o período de internação.

tudo certo com meu fígado, rins, coração
e pulmões”; talvez poderei retornar às
atividades entre 30 e 60 dias.
Para a diretoria do SINDOJUS-GO
tudo foi uma grande surpresa.
Amigo e Oficial de Justiça, dias
antes de iniciar o tratamento,
encaminhou uma foto para a
campanha sindical “Oficial de
Justiça - Linha de Frente do Judiciário”.
A legenda no Instagram registra
“Elto Iris, Oficial de Justiça de Jandaia/
GO, certificando mandado de condução
coercitiva de testemunha que está com
COVID-19.”
Tudo isso só mostra sobre
a importância de seguir as
recomendações e cuidados
contra o vírus; além de batalhar
para que a vacina possa chegar o
mais breve possível para todos.

Elto iris. continuaremos torcendo pela sua saúde e de todo o oficialato!

