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SINDJUFE-BA protocola requerimentos às 
administrações reivindicando suspensão de expediente

4) A suspensão dos prazos e de audiências no 
sentido de proteger a todos do risco de 
contaminação pela, natural aglomeração de 
pessoas ( autores, réus e testemunhas) . Registra-
se, por oportuno, que os casos de urgência serão 
analisados de forma criteriosa pela referida 
comissão a ser constituída; 

5) A liberação dos servidores no plantão 
judicial presencial diário e semanal. Devendo a 
comunicação de urgência ser enviada- em 
especial- por meios eletrônicos; 

6) A interrupção das atividades dos Ociais de 
Justiça no cumprimento dos mandados exceto os 
absolutamente urgentes — tudo em face ao risco 
de contaminação decorrente do uxo de pessoas 
em diversos logradouros públicos do nosso Estado. 
Para tanto, as distribuições devem, igualmente, 
ser interrompidas, bem como, seus prazos 
processuais;

7) Que, no retorno das atividades, sejam 
implementadas medidas que não acarretem 
sobrejornada ou distribuição de trabalhos em 
elevados índices de cumprimento. Para tanto, 
devem ser criados critérios de razoabilidade e de 
bom senso pela comissão, no sentido de preservar 
a  saúde dos  servidores ,  magistrados  e 
terceirizados. 

 cada dia no Brasil é divulgado um 

Anovo número de casos de pessoas 
in fectadas  pe lo  Coronavírus 

(COVID-19) e segundo projeções realizadas pelo 
próprio Ministério da Saúde, nas próximas 
semanas, o país sofrerá um expressivo aumento 
de contaminados - o que caracteriza a 
Pandemia.

Diante dessa perspectiva, das orientações 
de alerta emitidos pelos órgãos competentes de 
saúde do Estado, das  limitações das iniciativas 
e medidas insucientes publicadas pelos 
Tribunais superiores, o SINDJUFE-BA 
protocolou junto aos órgãos do TRT 5, TRE-BA, 
da JM e JFBA um requerimento reivindicando 
uma série de medidas, com o objetivo de 
proteger a saúde dos trabalhadores e 
trabalhadoras, estagiários/as, prestadores/as, 
terceirizados/as e população em geral que 
utilizam os serviços prestados. 

Conra abaixo as medidas requeridas pelo 
SINDJUFE-BA:

1) Suspensão total das atividades dos 
Tribunais, em todo o Estado da Bahia, enquanto 
durar o estado de emergência, com total 
paralisação do expediente, abrangendo os 
servidores, terceirizados, requisitados e 
estagiários, e que o atendimento ao público se 
restrinja aos plantões judiciais já existentes 
nesse Tribunal; 

2) Em relação às atividades administrativas 
seja mantido um contingente mínimo para a 
realização das atividades essenciais ao 
funcionamento emergencial dos Tribunais; 

3) A criação de uma comissão permanente 
formada por membros do Sindicato e 
Administração para acompanhamento das 
medidas  emergenc ia is  até  a  u l ter ior 
normalidade dos fatos; 



O que é coronavírus? (COVID-19)

Coronavírus é uma família de vírus que causam 
infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi 
descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. 
Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados 
pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o 
vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do 
perl na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus 
comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas 
mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum 
do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam 
humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta 
coronavírus OC43, HKU1.

Quais são os sintomas do coronavírus?

Os s inais  e  s intomas do  coronavírus  são 
principalmente respiratórios, semelhantes a um 
resfriado. Podem, também, causar infecção do trato 
respiratório inferior, como as pneumonias. No entanto, o 
coronavírus (SARS-CoV-2) ainda precisa de mais estudos 
e investigações para caracterizar melhor os sinais e 
sintomas da doença.

Os principais são sintomas conhecidos até o momento 
são:

-- Febre;
-- Tosse;
- -Diculdade para respirar;

Como o coronavírus 
é transmitido?

As investigações sobre as 
f o r m a s  d e  t r a n s m i s s ã o  d o 
coronavírus ainda estão em 
andamento, mas a disseminação de 
pessoa para pessoa, ou seja, a 
contaminação por  gotículas 
respiratórias ou contato, está 
ocorrendo.Qualquer pessoa que 
tenha contato próximo (cerca de 
1m) com alguém com sintomas 
respiratórios está em risco de ser 
exposta à infecção.

Apesar disso, a transmissão 
dos coronavírus costuma ocorrer 
pelo ar ou por contato pessoal com 
secreções contaminadas, como:

- Gotículas de saliva;
- Espirro;
- Tosse;
- Catarro;
- Contato pessoal próximo, como 
toque ou aperto de mão;
-  C o n t a t o  c o m  o b j e t o s  o u 
superfícies contaminadas, seguido 
de contato com a boca, nariz ou 
olhos.
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Fonte: Ministério da Saúde
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A vida e a saúde do povo devem 
vir em primeiro lugar

CORONAVÍRUS

Frente à pandemia do coronavírus, 
devemos exigir medidas concretas 
dos governos. Sabemos, que os 

trabalhadores e o povo pobre serão os mais 
afetados com o avanço do Covid-19 em nosso 
país. Não podemos aceitar que o interesse 
econômico de 1% esteja acima da saúde e da vida 
dos outros 99%. Por isso, para enfrentar 
essa pandemia exigimos: 

– Imediata revogação do teto dos 
gastos para investir nos Sistema Único 
de Saúde (SUS), por mais leitos e UTI’s 
e estrutura nos hospitais públicos para 
enfrentar a epidemia do Coronavírus;

– Suspensão imediata do pagamento 
da dívida, das reformas ultraliberais de 
Paulo Guedes e revogação imediata do teto 
de gastos, a Emenda Constitucional 95. É 
preciso investir em saúde e educação como 
prioridade para a população;

– Mais verbas para o setor de Ciência e 
Tecnologia, para que se possam avançar as 
pesquisas sobre o vírus;

– Por uma ampla campanha de vacinação 
contra a gripe, pública e pelas empresas, para 
reduzir o uxo de falsas suspeitas do 
Coronavírus nos hospitais;

– Todas as instituições de saúde particulares 
devem ser obrigadas a atender suspeitos de 
infecção pelo Coronavírus; 

– Nenhuma demissão. Estabilidade no 
emprego já;

– As empresas devem ser responsáveis. 
Limpeza e higienização nos locais de trabalho, 
equipamentos de proteção e protocolos de 
prevenção e segurança para os trabalhadores;

– Abono de faltas para os pais e mães com 
lhos pequenos caso haja suspensão de 
aulas ou de suspeita de infecção pelo 
vírus e necessidade de isolamento, 

assim como abono para os que 
cuidam de idosos;

– Medidas de suspensão do 
trabalho precisam ser tomadas. O lucro 
não pode estar acima da vida;

– Licença remunerada para casos 
individuais e coletivos de quarentena. Casos 
que excederem os 16 dias de afastamento não 
devem necessitar de perícia do INSS; 

– Controle dos preços medicamentos, itens 
de higiene e alimentação e distribuição de 
alimentos às famílias carentes;

– Extensão de tempo do seguro desemprego 
aos desempregados;

– Isenção das tarifas de aluguel, água e luz 
aos mais pobres; 

 – Suspensão dos cortes de água e energia 
por falta de pagamento ou outro motivo;

– Estados devem assumir o controle e 
direção dos hospitais públicos, quando estes 
sejam dirigidos por Oss;
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GREVE no 18M é mantida, mas atividade 

coletiva é suspensa
A  G r e v e  N a c i o n a l 

marcada para o dia 18 de 
março está mantida,  e 
diante da pandemia do 
coronavírus torna-se ainda 
mais importante a adesão de 
todos os trabalhadores e 
trabalhadoras na defesa do 
serviço público e contra os 
a taques  sucess ivos  do 
governo de Jair Bolsonaro.

Diferente da posição de 
i r r e s p o n s a b i l i d a d e  d o 
pres idente  que  não  só 
inc i tou  como convocou 
através das redes sociais os 
manifestantes para participar  dos atos do dia 
15 de março, desrespeitando totalmente as 
orientações dos órgãos de saúde pública, as 
centrais sindicais cancelaram as atividades 
coletivas, devido à pandemia de coronavírus. 

Contudo, em todo o país a orientação é 
manter a greve e, inclusive, cobrar das 
administrações  responsabilidade com a saúde 
e a vida de seus trabalhadores. 

Ao governo federal será cobrada a 

revogação da Emenda 
Constitucional 95 (que 
congela o orçamento por 20 
a n o s )  p a r a  q u e  s e j a 
possível investir, entre 
outras áreas sociais, no 
combate ao coronavírus.

Atenção: ainda que sem 
atividades coletivas, o 18M 
c o n t i n u a  s e n d o  u m 
importante dia de lutas. 
Por isso, a orientação é que 
todos e todas usem a 
hashtag #18M, divulgue e 
compartilhe as pautas em 
defesa da categoria e dos 

serviços públicos.
«O dia 18 é greve em defesa do serviço 

público e os/as trabalhadores/as devem 
paral i sar  suas  at iv idades ,  conforme 
determinado em nossa AG e manter somente os 
plantões judiciais. É importante que a gente 
fomente, converse com familiares sobre a 
i m p o r t â n c i a  d o  s e r v i ç o  p ú b l i c o  e , 
principalmente do nosso SUS», armou o 
Coordenador do SINDJUFE-BA, Jailson Lage. 

SINDJUFE-BA adota regime especial de funcionamento

Diante da necessidade de cautela e defesa 

da saúde dos prossionais e trabalhadores do 

sindicato e incorporando ao esforço coletivo 

para combate ao Coronavírus, a Coordenação 

Geral do Sindjufe-BA comunica que, a partir 

do dia 16/03, entrará em regime especial de 

funcionamento. 
O Sindjufe-BA segue acompanhando 

atentamente os fatos e as medidas de 

prevenção e controle à COVID-19 e espera 

para que tudo se normalize o mais breve 

possível.
O atendimento telefônico, por e-mail e via 

WhatsApp continua normalmente.

Tel:. 71 99338-7654 | 99351-1211  

IMPORTANTE: Este boletim somente 
será divulgado na maneira digital. Como 
forma de prevenção, a usual  passagem 
em salas para distribuição também está 
suspensa.

!
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