
Aniversariantes
Hoje: Ricardo Rodrigues Sá (Nuasg), Dayse Santiago da Silva Cardoso (Campo Formo-
so) e Vinicius Gama Costa (Nuasg). Amanhã: Cassia Ribeiro da Silva Silva (NUMAN).
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Sistemas SIGEC/e-CARTA já podem 
ser utilizados em todo o Estado

A apresentação e treinamento desses 
sistemas ocorreram no dia 24 último, e a 
partir de então, todas as Unidades Judi-
ciais e Administrativas podem iniciar sua 
utilização. Os links para acesso ao Treina-
mento e aos Guias de utilização estão no 
PA/SEI 0017973-46.2020.4.01.8004. 

O uso do e-CARTA com o SIGEC per-
mitirá o preparo das cartas e seu envio à 

“A primeira foto retrata a noite da festa 
de minha posse como Juíza Federal, no dia 
24/3/2011, quando Laís tinha 7 meses de 
idade. Na segunda foto, deste ano de 2021, 
Laís já está com 10 anos e se tornou minha 
grande companheirinha de travessia existen-
cial. Depois de casada, eu demorei muitos 
anos para engravidar por supor que a ma-
ternidade impediria a realização de minhas 
ambições profissionais e intelectuais, mas 
estava enganada, pois tive a graça de ser pre-
senteada com uma filha amada e amorosa 
quase ao mesmo tempo em que nasci como 
magistrada e, hoje, estudamos juntas, Laís na 
5ª série e eu no Doutorado. Mais importante 
é constatar que a prática da maternidade me 
capacitou a sentir, além de apenas compre-
ender intelectualmente, o quanto homens e 
mulheres sofrem com a divisão injusta, por-
quanto sexista e desequilibrada, dos cuidados 
com as filhas e filhos entre pais e mães, bem 
como o impacto avassalador desse dispositi-
vo patriarcal nefasto nas relações de afeto e 
de trabalho, tornando-as desnecessariamente 
exaustivas para as mulheres, quando não in-
suportavelmente tristes. Apesar do diagnóstico duro, permaneço otimista, come-
morando os avanços enquanto sigo lutando por uma vida existencialmente mais 
rica em que homens e mulheres e suas filhas e seus filhos sejam felizes.”

Juíza Federal Célia Ody Bernardes, titular da Subseção Judiciária de Teixeira de Freitas, e sua 
filha Laís, de 10 anos.

“Sou mãe de três filhos. Três gestações me 
fizeram mãe de uma menina e dois meninos. 
Cada gravidez uma experiência diferente da 
outra. Como diz o poeta “ser mãe é padecer 
no paraíso”. Pura verdade. Dor e prazer são 
constantes no dia-a-dia de uma mãe. O dodói 
do bebê dói muito mais na gente. Sofremos 
muito quando temos de dar injeções e vaci-
nas, mas o fazemos chorando mais do que 
eles. Mas cada sorriso, cada gracinha ou bal-
bucio enche nosso coração de ternura e ale-
gria. Vale à pena, sim, cada noite mal-dormi-
da, cada susto. Tudo é muito recompensado!

Mas tem um tipo de filho que não nasce do 
nosso útero. Ele entra em nosso coração. Foi 
assim com a minha mãe. Alguém a criou 
como filha, e eu e meus irmãos lembramos 
com muito carinho desses nossos avós que 
nos trataram como se fôssemos netos de san-
gue. Então aprendi desde a infância que amor 
materno independe de gestação, e comprovei, 
já adulta, quando gerei no coração uma filha 
concebida em outro útero, de maneira tal que 
se alguém perguntar lá em casa quantos fi-
lhos eu tenho, todos responderão: 4 filhos.

Então vou alterar o começo dessa minha narrativa: Sou mãe de 4 filhos...

Pense nisso. Adoção é um ato de extremo amor. Tem muita criança precisando 
desse amor.”

Luzineide Araújo de Oliveira, servidora aposentada recentemente,  mãe de Aletéa, de 35 anos; 
Dino Rafael, de 33 anos; Rodrigo, de 25 anos; e Glorinha, de 39 anos, filha de coração, mãe 
de Maria Clara, de 10 anos,  neta de coração... na foto também estão presentes o genro Mau-
rício e o esposo Bernardino. Na segunda foto com a filha Aletéa, que está à espera de Isabela.

SECAM sem que o demandante precise 
levantar da cadeira, nem mesmo para 
utilizar a impressora. Após o preparo da 
correspondência, é só baixar o AR e inse-
rir no Processo. O sistema pode ser aces-
sado também fora do local de trabalho 
via VPN.  

O Sistema SIGEC permite uma co-
municação mais rápida, eficiente e 
segura, atuando em sintonia com a le-
gislação e com os critérios de sustenta-
bilidade. Trará ainda redução de custos 
de forma direta e indireta, com impacto 
na diminuição dos custos com aquisi-
ção, e no ciclo de vida dos materiais 
de expediente que deixarão de ser uti-
lizados. 

A SECAD deverá estabelecer, em  Por-
taria, data para  o início do uso obrigató-
rio do sistema SIGEC. 

Inscrições para o Módulo V
do Curso Modular em LIODS
seguem até o dia 6 de junho

O Conselho da Justiça Federal (CJF), 
por meio do  Centro de Estudos Judiciá-
rios (CEJ), em parceria com a Associação 
Paranaense dos Juízes Federais (APAJU-
FE), o Programa das Nações Unidas para 
Desenvolvimento (PNUD), e o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), realizará no 
período de, 8 de junho a 2 de julho de 
2021, o Módulo V do Curso Modular em 
Laboratório de Inovação, Centro de Inte-
ligência e Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (LIODS), na modalidade de 
ensino a distância (EaD). As inscrições 
continuarão abertas até o dia 6 de junho.

O módulo, em fase de credenciamen-
to pela Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados (EN-
FAM), possui carga horária de 37 horas-
-aula, e integra um curso maior de 10 
módulos sobre Laboratório de Inovação, 
Centro de Inteligência e Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável. O intuito da 
capacitação é a aplicação dos conheci-
mentos para elaboração de projetos e 
planos de ação a serem implementados  
no Judiciário.

Foram disponi-
bilizadas 120 va-
gas, sendo 60 para 
magistrados e 60 
para servidores do 
Poder Judiciário. Se 
o número de can-
didatos ultrapassar 
a quantidade de 

vagas ofertadas, será realizado sorteio. 
Os servidores interessados devem enca-
minhar, até o dia 6 de junho, cópia do 
diploma de graduação em qualquer área, 
no formato PDF, para o e-mail sce@cjf.
jus.br e colocar no assunto “Curso LIODS 
- Módulo V”. No e-mail também deverá 
informar  se o candidato exerce ou não 
atividade de assessoria em gabinete, e 
indicar a unidade de lotação.

Será observado para o processo se-
letivo, a ordem cronológica das inscri-
ções. A prioridade de vagas será dada 
aos alunos que não deixaram de parti-
cipar de algum outro módulo do curso, 
independentemente de haver ou não 
sorteio.

O certificado será disponibilizado aos 
alunos que obtiverem, ao final do módu-
lo, o mínimo de 70% de frequência virtu-
al dos vídeos e aulas ao vivo, adicionado 
a 70 pontos, somadas todas as avalia-
ções de aprendizagem.

Para mais informações, acesse: ht-
tps://bit.ly/3fkhB3B
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