
Aniversariantes
Hoje: Katia Vasconcelos Arnold (Nucaf), Camila Castro Campos (Ilhéus), Soraia 
Borges de Barros Pereira (Seraf), Cristiano José Rocha Cabral (Nucod), Rafael Ro-
drigues Damasceno (Campo Formoso), Marcelo Cardoso Rocha (21ª Vara) e Paulo 
Sergio Almeida Santos Junior (Jequie).

Amanhã: Jacqueline da Cunha Benevides (Juazeiro), Mucio Dias da Cunha 
(Barreiras), Macio Profeta Oliveira (Barreiras) e Floripes de Carvalho Feitosa 
(Nucaf).

Parabéns!
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“Ser mãe é carregar no corpo o dom 
da criação, a dádiva da vida, e no coração 
um amor que não conhece limites pela 
vida toda.

Ser mãe é chamar para si a maior e 
mais divina das responsabilidades. É ter 
no colo o poder de acalmar, no sorriso, 
o poder de confortar. Ser mãe é ser esta-
bilidade e fortaleza, mesmo na incerteza, 
mesmo no sofrimento. Ser mãe é tudo isso 
e muito mais, mas, acima de tudo, é ter a 
capacidade de amar incondicionalmente 
os seus filhos!” (Autor desconhecido).”

Na foto, Kátia Fernandes Pereira, diretora do 
NUASG, mãe de Tiago, de 22 anos.

CJF libera R$1,5 bilhão em 
Requisições de Pequeno Valor

O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
liberou aos Tribunais Regionais Federais 
(TRFs) os limites financeiros no valor 
de R$ 1.580.703.116,63 relativos ao 
pagamento das Requisições de Peque-
no Valor (RPVs), autuadas em abril de 
2021, para um total de 132.816 proces-
sos, com 159.022 beneficiários.

Do total geral, R$1.284.290.870,21 
correspondem a matérias previdenci-
árias e assistenciais, a exemplo de re-
visões de aposentadorias, auxílios-do-
ença, pensões e outros benefícios, que 
somam 69.786 processos, com 87.246 
beneficiários. 

Para o TRF 1ª Região, do total geral 
de R$ 528.467.866,17, o valor corres-
pondente a matérias previdenciárias e 
assistenciais foi de R$ 438.853.551,22 

(22.051 processos, com 24.967 bene-
ficiários).

O Conselho esclarece ainda, que cabe 
aos TRFs, segundo cronogramas pró-
prios, o depósito dos recursos financeiros 
liberados. Com relação ao dia em que as 
contas serão efetivamente liberadas para 
saque, essa informação deverá ser bus-
cada na consulta de RPVs, disponível no 
Portal do tribunal responsável.

A Seção Judiciária da Bahia divulgou 
o resultado final da votação que elegeu 
a magistrada que será membro efetivo 
da Comissão de Prevenção e Enfrenta-
mento do Assédio Moral e do Assédio 
Sexual da Seção Judiciária da Bahia, 
ocorrida na última segunda-feira, dia 
24/05/2021.

Foi eleita, com a maioria dos votos, a 
juíza federal Rosana Noya Alves Weibel 
Kaufmann, titular da 6ª Vara.

SJBA divulga nome da magistrada 
eleita para Comissão de Prevenção 
do Assédio Moral e Sexual da SJBA

Campanha Justiça no Prato

Alguns servidores da SJBA se uniram 
e lançaram a campanha “Justiça no Pra-
to”, em auxílio às famílias da comunida-
de de Sussuarana, que estão sofrendo 
com as restrições impostas pela atual 
pandemia. Numa atitude de pura solida-
riedade e amor ao próximo, não se con-
formaram com o quadro de insegurança 
alimentar de que são vítimas tantos bra-
sileiros nesta longa pandemia. A Dire-
ção do Foro, tão logo soube da brilhante 
e comovente iniciativa, ofereceu apoio 
institucional e seguirá atenta a projetos 
como esse. Os servidores Álvaro Reis, 
Beth Alves, Conceição Moraes, Liliana 
Paim, Luzineide Araújo, Rosane Cer-
queira e Tânia Rebouças merecem todo 
o nosso reconhecimento, bem assim to-
dos aqueles que abraçaram a iniciativa, 
fazendo suas doações e divulgando o 
projeto em suas redes (de solidariedade) 
sociais. Segue, abaixo, a apresentação e 
o pedido dos idealizadores e responsá-
veis pelo projeto:

“Caros e Caras,

Apesar de estarmos todos apreensivos 
com a pandemia e os riscos de vida que 
corremos, nós da JF, ainda temos muito 
a agradecer, tanto pela responsabilidade 
que a administração demonstra em man-
ter as atividades presenciais suspensas, 
como pela segurança de mantermos nos-
sos empregos e salários.

A pandemia também trouxe com ela 
a pior das tragédias humanas: A FOME!  
É a fome que corrói qualquer dignidade 
humana, que destrói a alma e que MATA, 
MATA de uma forma brutal.

É certo que a maioria de nós sente na 
alma a dor dos irmãos que hoje passam 

fome e sentimos no coração 
uma grande vontade de fa-
zer a nossa parte e contribuir 
para acabar com este Mal, 
mas muitas vezes não sabe-
mos o que fazer para ajudar, 
né? 

 Pensando nisso, e que 
os nossos vizinhos da comu-
nidade de Sussuarana estão 
muito necessitados de nossa 
ajuda, decidimos formar um 
grupo de servidores, ativos e 
inativos, para coordenar uma 
campanha de donativos para 
compra e distribuição de ces-
tas básicas, a serem doadas 
a instituições do bairro. Para 

tanto, contamos com a colaboração de 
todos que fazem a Justiça Federal mais 
humanizada.

Inicialmente pensamos em recolher 
as doações de alimentos, mas devido à 
necessária suspensão do expediente pre-
sencial, optamos por propor a vocês que 
façam a doação em dinheiro, no valor 
equivalente a uma cesta básica (que cus-
ta em média R$70,00), pois um maior 
montante no valor arrecadado, inclusive, 
nos permitirá negociar melhores preços 
e comprar um maior número de cestas 
básicas.

Convidamos todo nosso time JF para 
jogar junto e vencer este jogo contra a 
FOME. Cada um contribuindo com o 
valor que puder, vai nos permitir salvar 
vidas e devolver esperança aos nossos 
vizinhos mais carentes.

Podemos contar com sua solidarie-
dade? Aproveite o crédito do salário e 
faça sua contribuição na conta poupan-
ça, gentilmente cedida por um colega do 
grupo, especificamente para esta arreca-
dação:

Banco: Caixa Econômica

Agência: 0640

Operação: 1288

Conta: 000802232255-3

Compartilhar o que temos com os 
que necessitam, não importa o valor, é a 
forma mais nobre de AGRADECER pelas 
muitas bençãos que recebemos.

Abraços do Grupo Justiça no Prato: 
Álvaro Reis, Beth Alves, Conceição Mo-
raes, Liliana Paim, Luzineide Araújo, Ro-
sane Cerqueira e Tânia Rebouças.”


