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Na última sexta-feira, 19/11, a Seção 
Judiciária da Bahia finalizou a implemen-
tação da Assistente Virtual Lucy, dispo-
nível na página inicial do Portal SJBA. 
Nesse novo projeto, os usuários externos 
poderão realizar, de forma mais rápida e 
direta, questionamentos relacionados a 
processos em andamento, como trami-
tação, acesso a documentos de um pro-
cesso digital, requerimento de certidão, 
dentre outros.  

Para o lançamento desse projeto da 
Corregedoria aqui na SJBA foi necessá-

ria a formação de uma equipe de Gestão/
Curadoria da Assistente Virtual Lucy. Os 
diretores Kleber Portela (Diretor do Nú-
cleo de Apoio à Coordenação dos Juiza-
dos - NUCOD) e Félix Aguiar (Diretor do 
Núcleo Judiciário - NUCJU) fazem parte 
desta equipe, juntamente com Liliana 
Sarmento (Diretora do Núcleo de Gestão 
Estratégica, Inovação e Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável - NUCGE).  

O NUCGE fez as adaptações das in-
formações e consolidou toda base de co-
nhecimento necessária para implantação 

Crisálidas
                     de Machado de Assis

“Crisálidas” é 
o primeiro traba-
lho em formato de 
livro de Machado 
de Assis, publica-
do em 1864. A 
obra traz elemen-
tos como o subje-
tivismo, a ideali-
zação da mulher, 
a natureza plena 
do eu lírico român-
tico, porém sem 
exageros na forma. 
Curiosamente, muitos leitores e fãs de Ma-
chado não sabem que ele também se de-
dicou à poesia. “Crisálidas” tem um gran-
de valor histórico porque foi o primeiro 
livro efetivamente publicado de Machado 
de Assis. Antes desta publicação chegar 
às livrarias, o escritor carioca só tinha 
produzido peças teatrais e pequenas nar-
rativas (contos e crônicas) nos jornais da 
época. 

A obra tem 29 poemas. Eles foram 
escritos entre 1858 e 1864, período em 
que Machado de Assis tinha entre 19 e 
25 anos. Ou seja, esta é uma fase da 
vida da qual o autor ainda era imaturo 
e estava fazendo experimentações esté-
ticas em sua literatura. Por isso, não es-
pere encontrar, aqui, um poeta calejado e 
consolidado como artista. 

Lírico, leve, confessional, “Crisálidas” 
apresenta-nos um Machado poeta que 
eleva a figura feminina tal qual imagi-
nada pelos Românticos; sua delicadeza 
nessa obra é diferente do autor crítico e 
sarcástico, porém, estão presentes a cla-
reza e a distinção de sua escrita.  

O prefácio foi escrito em prosa lírica 
pelo poeta Caetano Filgueiras, amigo do 
jovem Machado. Nesta parte do livro, Fil-
gueiras explica sua relação com o autor 
da obra e rasga elogios a ele. O encerra-
mento do livro é feito por um conjunto de 
poesias de Machado que são numeradas 
por capítulos. 

Depois de “Crisálidas”, Machado lan-
çaria mais três outros livros de poesia: 
“Falenas” (1870), “Americanas” (1875) 
e “Ocidentais” (1880). Contudo, o trio 
fora ofuscado pela prosa realista do au-
tor, que foi recebida com entusiasmo 
pela crítica e pelo público no final do sé-
culo XIX. Em 1901, o escritor publicou 
“Poesias Completa”, coletânea com seus 
principais trabalhos neste gênero literá-
rio. Doze poemas de “Crisálidas” foram 
publicados novamente, com algumas al-
terações, em “Poesias Completa”.

(Com informações do site bonashistórias.
com.br)

Obrigatória
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A SJBA também está 
no Instagram.

Conheça nossa página, 
fique por dentro das 
notícias e siga-nos: 

@jfba.oficial

Nova Assistente Virtual “Lucy” está disponível 
no Portal da SJBA 

Venha fazer parte da equipe do Serviço 
de Apoio à Gestão Socioambiental da 

SJBA! 

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juiz federal 
Fábio Moreira Ramiro, diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia. Redação, fotos, distribuição, 
revisão e impressão: Serviço de Comunicação 
Social - SERCOM. Encarregada: Adriana Souza 
Daniel. Diagramação: Taiana Laiz Silva de Jesus. 
Telefones: (71) 3617-2616. Endereço: Av. Ulysses 
Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41213-000. Site: 
portal.trf1.jus.br/sjba E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Aniversariantes
Hoje: Aline Porto Barral (23ª Vara), Daniela Ferreira Oliveira (Paulo Afonso), Vini-
cius Guimarães Valente (Alagoinhas), José Adailton Almeida Leão (Feira de Santana). 
Amanhã: Juliana Paiva Costa Samões (14ª Vara), Maria Renialda Dantas de Souza 
(Alagoinhas), Marco Antonio Pereira de Santana (Nuasg), Larissa Salóes Rocha Pires 
(Outros Órgãos).

Parabéns!

A Secretaria Administrativa está disponi-
bilizando 01 vaga para compor o Serviço de 
Apoio à Gestão Socioambiental (SERAMB) 
da Seção Judiciária da Bahia. O/a servidor/a 
interessado/a na vaga deve encaminhar e-
-mail para: nucge.ba@trf1.jus.br. 

Se você tem facilidade de fazer cone-
xões entre sustentabilidade e as atividades 
que exerce, de se conectar com outras 
pessoas e gostaria de ajudar a disseminar 
a cultura de sustentabilidade na JFBA, ve-
nha fazer parte da equipe.  

O Serviço de Apoio à Gestão Socio-
ambiental apoia as atividades de plane-
jamento, implementação, monitoramento 
de metas anuais e avaliação de indicado-
res de desempenho dos planos de ação 
do Plano de Logística Sustentável da Se-
ção Judiciária, fomentando ações voltadas 

à prática da sustentabilidade ambiental, 
econômica e social que contribuam para o 
consumo consciente e a responsabilidade 
socioambiental. 

da Assistente Virtual Lucy na página des-
ta Seccional. Durante o processo, o NU-
CJU e o NUCOD farão a análise contínua 
da base de conhecimento de perguntas 
e respostas do projeto em questão, rea-
lizando o acompanhamento do conteúdo 
e monitorando as informações da Assis-
tente Virtual. 

O objetivo do projeto, ainda em fase 
de testes, será agilizar o tempo de aten-
dimento do cidadão, desafogar as equi-
pes técnicas das unidades e melhorar a 
experiência do usuário, relativa a assun-
tos de seu interesse, na Justiça Federal 
da Bahia. 

Para promover uma experiência ainda 
mais acessível é fundamental a colabo-
ração dos usuários, pois à medida que 
as dúvidas surgirem, a Assistente Virtual 
Lucy armazenará as informações em seu 
banco de dados e essas informações po-
derão ser acrescidas ao chatbot, de acor-
do com a procura. 

Para utilizar a Assistente Virtual da 
SJBA, basta acessar portal.trf1.jus.br/
sjba e clicar no ícone “Assistente Virtual 
de Atendimento ao Público”, localizado à 
direita da página, no menu de Serviços. 

Sugestões de informações que ainda 
não constam da base de conhecimen-
to podem ser encaminhadas através do 
Formulário de Avaliação da ferramenta.

 

https://portal.trf1.jus.br/sjba/pagina-inicial.htm
https://portal.trf1.jus.br/sjba/pagina-inicial.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0jSun1L5BMHmno-gmvUp52radwalqqoayBztuk-GBoLCVIg/viewform

