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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Juíza federal Karin Almeida Weh 
de Medeiros (1ª Vara de Feira de San-
tana), Jamylle de Mello Santos Leahy 
(11ª Vara), Laira Braga e Castro (NU-
BES), Suzanna Karla Silva do Nasci-
mento (Feira de Santana), Roberto Go-
mes Correia Filho (Alagoinhas), Edmila 
Silva de Oliveira (Jequié) e Nilton Cor-
reia dos Santos (VIPAC).
Amanhã: Maria Tereza Neves da Rocha 
Lobo (NUCGP), Ondina Rita Urbano 
Lau (22ª Vara), Caroline Aguiar Costa 
(Jequié) e Franciele Albuquerque de 
Araujo (10ª Vara).

Parabéns!

Começou o XI Encontro de Corais
da Justiça Federal da Bahia

Cinco razões para responder à 
pesquisa de Mapeamento da Cultura 

Organizacional da 1ª Região

O Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF1), em parceria com 
a Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP), iniciou, no últi-
mo dia 15 de setembro, a pesquisa 
para Mapeamento da Cultura Orga-
nizacional na Justiça Federal da 1ª 
Região (JF1). Já são mais de 1.200 
participantes, e você também pode 
colaborar respondendo ao questioná-
rio aqui.

Se você já começou a responder e 
não terminou, continue de onde pa-
rou. Não deixe de contribuir e respon-
da à pesquisa até o fim! A conclusão 
do questionário é essencial para ga-
rantir resultados precisos. O tempo 
médio de respostas é 18 minutos. A 
sua opinião é muito importante.

Conheça, agora, as cinco razões para 
a sua participação:

5ª - Percepção Individual: Cultura e 
conhecimento são variáveis intangíveis 
que residem na organização, e a sua per-
cepção é capaz de ajudar a desvendar 
esses importantes elementos.

4ª - Transformação: O mundo está em 
constante transformação, e você pode 
ajudar a investigar se a JF1 está no ca-
minho certo.

3ª - Trabalho: A perspectiva do co-
nhecimento muda a forma de trabalhar. 
Compreender a situação atual ajuda a 
desenhar processos de trabalhos de acor-
do com as necessidades de cada um.

2ª -  Colaboração: A organização do 
conhecimento depende da colaboração, 
e o objetivo desta pesquisa é desco-
brir como esse atributo está inserido no 
TRF1, nas Seções e Subseções Judiciá-
rias.

1ª - Você: Você é o principal motivo 
desta pesquisa. A partir dela será pos-
sível melhorar o seu bem-estar e a sua 
relação com os colaboradores e com o 
trabalho.

Participe deste processo de mudança!

Fonte: TRF1

Margem da Palavra
Segredos

Nestes cinquenta anos da Justiça Federal, dois casos de ima-
gens sacras que surgiram misteriosamente. O aparecimento de 

representações impressas de santos, os chamados “santinhos”, é relativamente 
comum nos balcões da Justiça, principalmente em decorrência do alcance de 
alguma graça. Já o surgimento de duas peças católicas ganharam contornos de 
mistério e integra o rol de “causos” da instituição. 

SANTO ANTÔNIO: Santo das causas impossíveis, sua imagem em gesso foi 
encontrada destruída numa lixeira do 
forum, talvez após o ataque colérico de 
alguém que perdera a causa. Resgatado 
pela saudosa Maria do Carmo Gomar, e 
restaurado sob seu patrocínio, encontra-
-se hoje entre os colegas da 17a Vara.

NOSSA SENHORA APARECIDA: Em 
resina, foi encontrada nas escadarias da 
instituição. Durante dias seguidos, apa-
recia misteriosamente em vários andares 
do prédio principal, até ser levada a um nicho, onde permanece. Foi chamada, na 
época, de Nossa Senhora Andarilha.

Valter Freitas Junior

Atenção: Em comemoração ao nosso Jubileu de Ouro, o Justiça Federal Hoje 
informa que a coluna “Margem da Palavra” está em busca de relatos e depoi-
mentos  referentes ao 50 anos da Justiça Federal na Bahia. Se você tem algum 
fato curioso para compartilhar ou deseja homenagear o trabalho de alguma per-
sonalidade importante neste meio século de existência, escreva para nós e envie 
para o email: jfh@trf1.jus.br. Participe!

Ontem, 26, foi iniciada a 11ª edição 
do Encontro de Corais da Justiça Federal  
no Estado da Bahia, com o tema “Mar-
chinhas e Outros Carnavais”. Este ano, o 
evento é mais uma das ações comemora-
tivas do Jubileu de Ouro desta Seccional.

Realizado tradicionalmente no Audi-
tório Ministro Dias Trindade, neste ano 
o evento se estenderá por quatro dias e 
contará com a participação de 16 co-
rais, de instituições públicas e privadas 
da Bahia, além do anfi trião, o Grupo de 
Canto Cantarolando, que é o primeiro a 

se apresentar em todos os dias do en-
contro e tem sua equipe composta por 
membros da Seção Judiciária da Bahia e 
da Companhia Baiana de Pesquisa Mine-
ral (CBPM).

Sob a coordenação de Edvã Barbosa, 
maestro do Cantarolando e do Grupo Livre 
da Maturidade, o XI Encontro de Corais é 
realizado com o apoio da ASSERJUF e do 
SINDJUFE-BA, além do patrocínio da RB 
Eventos, MixBahia e Schincariol.

Confi ra a programação completa:

Curso virtual “Decifrando
o Planejamento 

Estratégico”
Turma 2/2017

A Seção de Ações Educacionais Vir-
tuais – Seavi informa que, no período 
de 25/09/2017 a 02/10/2017, estarão 
abertas as pré-inscrições para o curso  
“Decifrando o Planejamento Estratégico” 
– Turma 2/2017.

A seguir, informações gerais sobre a 
ação educacional:

1) Decifrando o Planejamento Es-
tratégico – Turma 2/2017.

Público alvo: servidores do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, das Se-
ções e Subseções Judiciárias vinculadas.

Carga horária: 30 horas
Modalidade: virtual com tutoria
Tutor: Márcio da Silva Albuquerque (TRF1)
Ementa: disponível no portal do TRF1
Pré-Inscrições: serão realizadas pelo 

portal do TRF1, de 25/09 a 02/10
Realização: de 16/10 a 14/11
Vagas SJBA: 05 vagas

Está vedada a participação de servi-
dores que estejam de férias ou usufruin-
do alguma licença em período coinciden-
te com a realização do curso.

Vale ressaltar que, segundo a IN 13-
02 – Programa de Capacitação, o servi-
dor que desistir de participar de evento 
de capacitação, sem a devida justifi cativa 
junto à área de Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos ou sem a apresentação 
de atestado médico homologado, terá 
vedada a participação em outro evento 
durante o transcorrer de um ano da in-
terrupção.

ATENÇÃO:  curso válido para côm-
puto das 30 horas gerenciais, previstas 
na Resolução 3/2008 – CJF. Será dada 
prioridade de vagas a gestores que ne-
cessitarem cumprir as horas gerenciais 
no exercício de 2017.

Informações adicionais disponíveis no 
portal do TRF1 ou por meio dos telefones 
(61) 3410-3944/3938.


