
 

Mulher
Bráulio Bessa

Que todo dia seja dia de você ser bem tratada
Que a peleja da vida lhe faça encorajada
Que a ferida cicatrize e a dor seja aliviada
Que todo dia seja dia de você ser renovada

De ser mil em uma só ser talvez reinventada
De ser o que quiser ser, sem precisar ser julgada

Mulher, que todo dia seja dia de você ser conquistada
De ouvir palavras doces que lhe deixem embriagada

E no toque mais suave, ter a pele arrepiada
Que todo dia seja dia de ter a boca beijada

Que na força da leveza tenha a cintura abraçada
Pra ficar melhor só falta no cangote ser cheirada

Que todo dia seja dia de tu ser paparicada
De ter o mundo ao seus pés pra você ser bajulada

E que não precise festa pra você ser festejada
Que todo dia seja dia de tu ser admirada pela força, pela garra,

pela coragem estampada de ser verdadeira e justa mesmo sendo injustiçada
Que todo dia seja dia de você ser engraçada,

pois sorrir e fazer rir deixa a alma aliviada
Mas se a tristeza chegar, que tu seja consolada

Que todo dia seja dia de sair pela calçada de caminhar do seu jeito,
discreto ou com rebolada de mini saia ou de burca e não ser assediada

Que todo dia seja dia de você ser mais ousada
De amar quem quiser amar e por alguém ser amada
O amor é o melhor transporte pra seguir essa jornada

Enfim mulher que todo dia seja dia de não ter a voz calada
E se alguém ousar calar, que essa voz seja elevada
Que todo dia seja o dia da mulher ser respeitada

Aniversariantes
Hoje: Luis Carlos Souza da Cunha (Nucaf), Walney Silva Netto (Barreiras), Issana 
Fagundes Scheffler Coelho (Nucaf), Julyah Chalub Machado (Turma Recursal) e 
Lucas de Oliveira Cerqueira (12ª Vara).
Domingo: Myrto Magalhaes e Silva (Biblioteca), Nadson Sardeiro Coelho (Barreiras), 
Claudia de Araujo Meirelles Soares (9ª Vara) e Luana Silva Correia (20ª Vara).
Segunda-feira: Jaqueline Cordeiro Pereira (Alagoinhas), Marcos Alves de Menezes 
(Paulo Afonso), Gabriel Fontes de Oliveira (13ª Vara), Paulo Sergio Campos Teixeira 
(1ª Vara), Tiago Vasconcelos Santana (23ª Vara) e Mariana Pereira Vieira (Turma 
Recursal).

Parabéns!
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Seção Judiciária do Estado da Bahia

Mês da Mulher
na JFBA

A Seção Judiciária da Bahia quer acom-
panhar a realidade dos servidores que pas-
saram a trabalhar remotamente em de-
corrência da pandemia da Covid-19. Para 
tanto, está em curso uma pesquisa sobre 
Trabalho Remoto que deverá ser respondi-
da até o próximo dia 30 de março.

Esta pesquisa foi aplicada originalmen-
te pela Corregedoria Regional no início do 

Plantão Extraordinário e reaplicada agora, 
passado um ano da pesquisa original, no 
intuito de avaliar as possíveis mudanças, 
como melhorias, dificuldades enfrentadas 
e problemas na nova rotina. O que se pre-
tende é mapear as dificuldades e os as-
pectos positivos para que o teletrabalho 
seja realizado da melhor forma possível 
para os servidores e o aperfeiçoamento do 
atendimento ao público externo.

A pesquisa poderá ser acessada pelo 
link https://forms.gle/uB5FMYWBctzfi-
vZ99 (utilizar o Google Chrome), regis-
trando que o sigilo da identificação do 
participante será devidamente observado.

Pesquisa da SJBA sobre trabalho 
remoto segue até dia 30 de março

Esmaf promove Aula Magna
sobre Lei de Ações Coletivas

A Escola de Magistratura Federal da 
1ª Região (Esmaf) convida o corpo fun-
cional da Justiça Federal da 1ª Região 
para a 2ª edição da Aula Magna Interna-
cional, com o tema “O Anteprojeto CNJ 
de Lei de Ações Coletivas”.

Conduzida pelo professor Antonio 
Gidi, da Syracuse University nos Esta-
dos Unidos e colaborador do Programa 
de Pós-Graduação em Direito (PPGD) 
da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), a Aula Magna ocorrerá na pró-
xima segunda-feira, dia 29 de março, 
às 9h (horário de Brasília) e será trans-
mitida pelo canal da Esmaf no YouTu-
be no link: https://www.youtube.com/c/
ESMAFTRF1aRegi%C3%A3o/featured

Mediado pelo desembargador fede-
ral Wilson Alves de Souza, vice-diretor 
da Esmaf, o evento contará com a par-
ticipação da ministra do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) Isabel Galloti e da 
juíza federal da Seção Judiciária do DF 
Katia Balbino, que atuarão como deba-
tedoras.

Os participantes receberão certifica-
do, que vale, inclusive, para a promo-
ção de magistrados, tendo em vista o 
reconhecimento da ação educacional 
pela Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados (En-
fam), por meio da Resolução Enfam 
11/2020.

Confira abaixo o currículo dos parti-
cipantes:

Wilson Alves de Souza – desembar-
gador Federal do TRF1. Professor titular 
da Universidade Federal da Bahia. Mes-
tre em Direito Econômico e Especialista 
em Processo Civil (UFBA). Doutor em 
Ciências Jurídicas e Sociais (Universidad 
del Museo Social Argentino - Buenos Ai-
res). Pós-doutor em Direito Processual 
Civil pela Universidade de Coimbra em 
Portugal.

Isabel Gallotti – ministra do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ). Pós-
-Graduação em Direito e Estado, com 
certificado de especialização pela Uni-
versidade de Brasília, após conclusão 
dos créditos do curso de Mestrado em 
Direito e Estado.

Katia Balbino – juíza federal titular da 
3ª Vara Federal da Seção Judiciária do 
Distrito Federal (SJDF), especializada em 
Saúde Pública. Mestre em Direito com 
especialização em Acesso à Justiça pela 
Universidade de Montreal.

Mais informações sobre o evento pe-
los e-mails esmaf@trf1.jus.br e asrep@
trf1.jus.br.

Certidões on-line expedidas em 23 de 
março deverão ser emitidas novamente

Em razão de problemas técnicos ocor-
ridos às 14h14min do dia 23/3/2021 o 
sistema de emissão on-line de certidões 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião (TRF1) precisou ser indisponibiliza-
do para correção de inconsistências nos 
dados de algumas certidões.

Assim, todas as certidões emitidas 
desde 14h14min do dia 23/3/2021 até 
19h15min do dia 23/3/2021 (horário de 
Brasília) foram invalidadas, devendo os 
interessados emiti-las novamente.

A falha no sistema já foi corrigida e 
seu normal funcionamento restabelecido.
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