
Aniversariantes: Hoje: Rodrigo Barata Silva (12ª Vara) e Adriele dos Santos Brito 
(14ª Vara). Amanhã: Juíza federal Sandra Lopes Santos de Carvalho (23ª Vara), Carla 
Fugiwara Santos (12ª Vara), Andréa Maia Santos de Brito (16ª Vara), Mário Cleydson 
Góis de Oliveira (Feira de Santana), Carla Mendes da Silva Pereira (Eunápolis), Katia 
Fernandes Pereira (Nuasg) e Ingrid Alexandra Ferreira Paiva (2ª Vara). Parabéns!!!
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JUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes
Hoje: Renato Paes Martins (16ª Vara), João Jorge Pinto de Queiroz Júnior (Teixei-
ra de Freitas), Cleide do Socorro Azevedo Pereira Cabral (Ilhéus) e Valdilene Bar-
bosa Cunha do Nascimento (Ilhéus). Amanhã: Rodrigo Barata Silva (12ª Vara) e 
Adriele dos Santos Brito (14ª Vara).

Parabéns!

Pro-Social entrega novas carteiras 
Unimed até sexta-feira, dia 26 INFOVIA

Desvendando o OneDrive (Parte 4)
COMO COMPARTILHAR ARQUIVOS E PASTAS NO ONEDRIVE

Esse tutorial ensinará a fazer o compartilhamento de arquivos salvos na nu-
vem para outros usuários. Vamos usar o exemplo de uma pasta salva na nuvem 
do Onedrive. Para compartilhamento, é o procedimento mais fácil.

Entre no Onedrive pela internet (caso tenha esquecido, consulte o JFH de 
10/02/2021).

Selecione a pasta, clicando no círculo ao lado dela como o exemplo abaixo: 

• Clique no ícone  (Compartilhar o item selecionado com outras pesso-
as). Aparecerá a janela a seguir:

Insira o nome de colegas ou usuários externos. No primeiro caso, basta digi-
tar o nome e ele aparecerá para seleção. No segundo caso, digite o e-mail para 
usuário externo. É possível compartilhar o mesmo arquivo com várias pessoas.

O compartilhamento é feito por meio de um link, que pode ser enviado por 
e-mail (clicando em Outlook) ou copiado e colado em outro aplicativo como what-
sapp ou Teams (clicando em Copiar link).

Importante! Antes de compartilhar, decida como vai compartilhar o arquivo. 
Há duas maneiras: 1 - com permissão de editar o conteúdo ou 2 -apenas permis-
são de leitura. Para isso, é necessário clicar na janela Enviar Link no ícone em 
forma de um lápis e escolher.  Ver exemplo abaixo:

Ao acessar o link, o usuário (interno ou externo) abrirá o arquivo na nuvem 
do Onedrive (internet). As alterações feitas nos arquivos da pasta compartilha-
da, caso sejam permitidas, serão feitas e poderão ser conferidas por todos que 
tiverem acesso à pasta. O exemplo dado foi uma pasta, mas o mesmo proce-
dimento vale para apenas um arquivo, seja um texto do word ou uma planilha 
do excel.

O NUTEC pede aos leitores que mandem sugestões para novos tópicos para o 
e-mail nutec.ba@trf1.jus.br.

Faça parte da inovação! Envie sua ideia para o NUCGE. 
Link para participar: https://bit.ly/3gLgs3a

Ante a grave situação da pandemia 
do Coronavírus, que impõe o respeito ao 
isolamento social, e fiel ao compromisso 
do Pro-Social de sempre atender ao bem 
estar de seus beneficiários, o NUBES en-
vidou todos os esforços para possibilitar 
a conferência e distribuição das novas 
carteiras da CENTRAL NACIONAL UNI-
MED aos beneficiários titulares em tem-
po hábil, vez que o prazo de validade das 
carteiras atualmente em mãos dos usuá-
rios expira no próximo dia 28/02/2021.

Assim, as novas carteiras da CEN-
TRAL NACIONAL UNIMED estão dispo-
níveis para entrega aos associados titula-
res da seguinte forma:

• SERVIDORES LOTADOS EM SAL-
VADOR: Até o dia 26/02/2021, das 10h 
às 12h30 e das 13h às 15h, em plantão 
específico no “Drive Thru” da portaria 
principal do Fórum Teixeira de Freitas, 
atendendo-se aos protocolos de seguran-

ça, o servidor apresentará ao responsável 
na portaria, o recibo de entrega que foi 
enviado por e-mail, devidamente preen-
chido e assinado exclusivamente pelo be-
neficiário titular, agilizando, desta forma, 
o atendimento no próprio veículo. 

• SERVIDORES LOTADOS NAS 
SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS: As carteiras 
foram encaminhadas para suas unidades 
de lotação e sua entrega será de acordo 
com a orientação de cada SESAP.

Além da carteira física que está sen-
do entregue presencialmente, a Central 
Nacional Unimed também disponibiliza 
a carteira virtual em seu aplicativo pró-
prio, que poderá ser baixado nos celula-
res conforme instruções contidas no fol-
der também enviado anexo ao referido 
e-mail, para acesso aos outros diversos 
benefícios que a Central Nacional UNI-
MED oferece, a exemplo de descontos 
em farmácias, consultas ao Guia Médi-
co e acompanhamento de autorizações, 
além da Central de Atendimento da 
CNU, disponível 24 horas para infor-
mações e esclarecimentos, cujo número 
de prefixo 0800 está descrito o referido 
informativo.

Eventuais dúvidas poderão ser es-
clarecidas com as servidoras Concei-
ção/Helena nos telefones (71) 3617-
2927/9133, ou pelo e-mail seabe.ba@
trf1.jus.br.
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