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Era o dia 17 de março de 2020, uma terça-feira. O então Diretor do
Foro da Justiça Federal – Seção Judiciária do Paraná, Juiz Federal
Rodrigo Kravetz, assinava, às 11h46, o primeiro despacho
determinando as "medidas a serem implementadas visando minimizar o
impacto da pandemia da COVID-19 e deliberar sobre o suporte
necessário às unidades judiciárias do Paraná". Às 11h48 era assinado o
despacho para determinar em que medida tais providências seriam
aplicadas no âmbito da administração da Seção Judiciária do Paraná.

A primeira morte por Covid-19 no Brasil havia sido anunciada no dia 12
de março. Havia, então,mais 291 casos confirmados e 8.819 casos
suspeitos da doença.

 
Juiz Federal Rodrigo Kravetz, então Diretor do Foro da JFPR em 2020 - acervo JFPR

 



Em 20 de março de 2020, sexta-feira, um
novo despacho determinava o "fechamento dos
prédios e acessos excepcionalmente
autorizados a magistrados e servidores".
Naquele dia, o Congresso Nacional publicou o
Decreto Legislativo nº 6, reconhecendoa
ocorrência do estado de calamidade pública no
Brasil.

 
Desembargador Federal Victor dos Santos Laus, então Presidente do TRF4 - acervo TRF4

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/dlg6-2020.htm


Tais medidas foram decorrentes da
Portaria nº 302/2020 e da
Resolução nº 18/2020, assinadas
pelo Desembargador Victor dos
Santos Laus, Presidente do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF4). A Organização Mundial da
Saúde (OMS) emitira, em
30/01/2020, uma Declaração de
Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional, e em
11/03/2020, declarou como
pandemia a Infecção Humana pelo
novo coronavírus (COVID-19).

https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_publicacao_legado=&id_documento=10000004121670&id_orgao_publicacao=1
https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_publicacao_legado=&id_documento=10000004128817&id_orgao_publicacao=1








E nossa vida mudou para sempre...E nossa vida mudou para sempre...



O momento histórico pelo qual estamos passando – a Pandemia de Covid-19, causada pelo Coronavírus – mexeu e continua mexendo com a
vida de todos nós! Medidas de isolamento social foram impostas a todos com o objetivo de frear a transmissibilidade deste vírus tão letal.
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Mudanças radicais necessárias em nossa rotina
familiar e laborativa estão marcando este período e
podem transformar definitivamente não só nossa
forma de encarar a vida, mas nossa forma de
trabalhar e nos relacionar com amigos e parentes.

 
UFSM

 



Diante do número avassalador de vítimas fatais –
mais de 6 milhões no mundo e mais de 650 mil no
Brasil – das sequelas nos recuperados, do colapso nos
sistemas de saúde, da paralisação da economia, a
ciência correu contra o tempo e desenvolveu, em
tempo recorde, as vacinas que vêm freando a doença.

 
sindicato dos bancários

 



Casos e Mortes cumulativos confirmados de Covid-19 no Planeta
 

https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-deaths-and-cases-covid-19?tab=map&country=~BRA
https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-deaths-and-cases-covid-19?tab=map&country=~BRA


Casos e Mortes cumulativos confirmados de Covid-19 no Brasil
 

https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-deaths-and-cases-covid-19?yScale=log&country=~BRA
https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-deaths-and-cases-covid-19?yScale=log&country=~BRA


Casos e Mortes cumulativos confirmados de Covid-19 no Paraná
 

https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-deaths-and-cases-covid-19?yScale=log&country=~BRA
https://public.tableau.com/shared/8TBNZS2KR?:display_count=y&:origin=viz_share_link&:embed=y
https://public.tableau.com/shared/8TBNZS2KR?:display_count=y&:origin=viz_share_link&:embed=y


Em segurança, novos paradigmasEm segurança, novos paradigmas

e rotinas de trabalhoe rotinas de trabalho



Ao mesmo tempo em que magistrados,
servidores e estagiários assimilavam o
choque da situação inusitada e assustadora,
todos precisaram encontrar maneiras de dar
continuidade à prestação jurisdicional. 

 
Portal Terra

 



Situações novas, advindas da própria
pandemia, também impactaram os trabalhos –
o auxílio emergencial ocasionou uma grande
procura pela Justiça Federal, demandada para
garantir, sobretudo aos mais fragilizados, o
auxílio financeiro que poderia salvar vidas ou
garantir o mínimo para sobrevivência
daqueles ameaçados pelo desemprego ou pela
dramática redução de renda.
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A Memória da PandemiaA Memória da Pandemia



E para que este momento histórico não se
perca, a Seção de Memória Institucional, com
o apoio da Comissão de Gestão da Memória da
JFPR, está registrando, no site da Memória
Institucional da JFPR, os momentos mais
marcantes da pandemia em nossa Instituição e
em nossas vidas. 

 
Prefeitura Municipal de Belém

 

https://memoria.jfpr.jus.br/memoria-na-pandemia-apresentacao/


A Linha do Tempo mostra os principais acontecimentos no
Brasil e no mundo relacionados à doença durante seu período
mais agudo; o Vocabulário da Pandemia registra os termos
mais utilizados e até mesmo surgidos em função da Covid-19; os
Dirigentes do TRF4 e da JFPR, que enfrentaram todas as
adversidades do início da pandemia, atuando para dar
continuidade às atividades laborais e de prestação jurisdicional,
também têm seus nomes gravados na História de nossa
Instituição; estão registradas, ainda, as Decisões Judiciais e
Administrativas que mais impactaram a sociedade e o trabalho
de magistrados e servidores; por fim, farão parte da Memória
deste tempo tão peculiar, os Cursos e Treinamentos à
distância oferecidos ao corpo funcional da JFPR, Fotos e
Depoimentos enviados pelos nossos juízes e servidores,
demonstrando o quanto este período triste e difícil transformou
nossas vidas e profissões, e os Materiais Gráficos produzidos
pelos Municípios-Sede para conscientização, prevenção e
cuidados com esta doença tão devastadora...



Você sabia?Você sabia?



Que o Dia Nacional em Homenagem às Vítimas da
Covid-19 será celebrado anualmente no dia 12 de março,
dia em que o Brasil registrou a primeira morte pela doença,
em 2020? A vítima foi uma mulher de 57 anos que havia sido
internada no Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio, em
São Paulo (SP), no dia 11 de março. A proposta da data
surgiu no bojo do relatório final da CPI da Pandemia,
encerrada no dia 26 de outubro de 2021, resultante do
Projeto de Lei (PL) Nº 3819/2021. O PL já foi aprovado no
Senado, mas ainda segue tramitando na Câmara Federal.

 
Poder 360

 

https://legis.senado.leg.br/comissoes/mnas?codcol=2441&tp=4
https://pt.wikipedia.org/wiki/CPI_da_COVID-19
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2307878


Que em Curitiba foi construído um Memorial às Vitimas
da Covid-19? O Memorial, erigido pela Prefeitura
Municipal, fica nas esquinas das ruas Visconde de Nácar e
Cruz Machado, no centro da Capital. O local chama-se agora
“Largo da Saúde”, e é composto por um trecho de um poema
do escritor uruguaio Eduardo Galeano e painéis em azulejo
do artista plástico sergipano Antônio Maia.

 
Foto Dulcinéia Tridapalli 

 

O Memorial homenageia todas as vítimas da Covid em
Curitiba, especificando algumas: a enfermeira Valdirene
Aparecida dos Santos Ferreira, o comandante da Guarda
Municipal Odgar Nunes Cardoso, o vereador Jairo Marcelino,
o ex-vice-prefeito Algaci Túlio, e o médico Willian Quinto
Maldonado, todos falecidos em razão da doença.

https://www.google.com/maps/@-25.431485,-49.2782347,3a,75y,338.08h,87.54t/data=!3m6!1e1!3m4!1s3X4FVmHxdA9hQBf7KY5jiw!2e0!7i16384!8i8192?hl=pt-PT
https://www.ebiografia.com/eduardo_galeano/
https://www.guiadasartes.com.br/antonio-maia/principais-obras
https://tribunapr.uol.com.br/noticias/curitiba-regiao/curitiba-decreta-luto-por-morte-de-auxiliar-de-enfermagem-que-e-homenageada-por-colegas/
https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/falecimentos/luto-odgar-nunes-cardoso-vida-carreira-familia-guarda-municipal/
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/10/20/morre-vereador-de-curitiba-jairo-marcelino-psd.ghtml
https://tribunapr.uol.com.br/noticias/curitiba-regiao/algaci-tulio-morre-aos-80-anos-vitima-de-covid-19-em-curitiba/
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2021/03/11/ele-dizia-que-morreria-trabalhando-diz-esposa-de-medico-de-upa-de-curitiba-vitima-da-covid-19.ghtml


De tudo ficaram três coisas

A certeza de que estamos começando...
 A certeza de que é preciso continuar...
 A certeza de que podemos ser interrompidos
 antes de terminar...
 Façamos da interrupção um caminho novo...
 Da queda, um passo de dança...
 Do medo, uma escada...
 Do sonho, uma ponte...
 Da procura, um encontro!

Fernando Sabino, in O Encontro Marcado
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