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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Márcio Kazuo Tagata (NUCRE), Ta-
lita Pereira Souza de Almeida (SECAD), 
Máximo Gonçalves Portela Neto (Feira 
de Santana), Gabriel Araújo da Silva 
(15ª Vara), Luiza Pereira Calumby (18ª 
Vara) e Romário Gonçalves Lima (Cam-
po Formoso). Amanhã: Ana Maria de 
Freitas Dantas(18ª Vara), Darwin Rocha 
Neto (23ª Vara) e Wanessa Santos Costa 
(Campo Formoso). Domingo: Elizabete 
Regina Campelo Dias (14ª Vara), Maria 
Rita de Souza Alcântara (15ª Vara), Za-
carias Vitorino de Oliveira Filho (SECAD) 
e Adherbal Genaro Gomes Neto (Alagoi-
nhas). Segunda-feira: Alterlita Silva do 
Espírito Santo (10ª Vara), Gabriel Neves 
de Souza (Ilhéus) e Ginalva Maria dos 
Santos (Express Clean).

Parabéns!!!

Aberta inscrição para Prêmio Innovare 
Estão abertas as inscrições para a 11ª edição do Prêmio Innovare. Para concorrer, os 

interessados deverão encaminhar ao Instituto Innovare iniciativas que já estejam em práti-
ca. O tema é livre para as categorias juiz, tribunal, Ministério Público, Defensoria Pública 
e advocacia. Na categoria prêmio especial, o tema é Sistema Penitenciário Justo e Eficaz. 

Na edição passada, o Innovare extinguiu a premiação em dinheiro, conforme resolução 
do CNJ. Mesmo assim, o evento registrou 12% a mais de inscritos, com 464 trabalhos. 

Criado em 2004, o Innovare tem o objetivo de estimular contribuições para o apri-
moramento da prestação jurisdicional e a modernização da Justiça no Brasil. O prêmio 
especial, criado em 2013, contempla profissionais e graduados de outras áreas, que não 
apenas do direito. Desde a primeira edição, já foram inscritos mais de três mil trabalhos, 
que estão disponíveis para consulta no site oficial do prêmio, onde é possível incluir novos 
trabalhos para seleção. Mais informações na página do Facebook. 

O prêmio é uma realização do Instituto Innovare, da Secretaria de Reforma do Judiciário 
do Ministério da Justiça, da AMB, Ajufe, OAB, entre outros, e apoio das Organizações Globo.

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Ávio 
Mozar José Ferraz de Novaes, diretor do Foro da Seção 
Judiciária do Estado da Bahia. Supervisão, redação, 
revisão, fotos e distribuição: Luiz Goulart - SECOS. 
Diagramação e Impressão: Gésner Braga - SETEDI. 
Tiragem: 25 exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 
3617-2793. Fax: (71) 3617-2711. Endereço: Av. Ulys-
ses Guimarães, 2631 – CAB. CEP: 41213-970. Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Desinsetização
 Hoje e amanhã (14 e 15/03), serão 

realizados procedimentos de dedetização 
dos prédios sede, anexos e JEFs, conforme 
informação a seguir:

Dia 14/03 (sexta-feira) – aplicação de 
inseticida na forma gel nos móveis. Este 
serviço é feito na presença dos magistra-
dos e servidores e, segundo a dedetizadora, 
não acarreta problemas de saúde às pesso-
as na forma como é aplicado. 

 Dia 15/03 (sábado) – pulverização 
com inseticida líquido nos rodapés e ralos 
sanitários. Segundo a prestadora de ser-
viços, até oito horas após este serviço as 
pessoas não devem permanecer nos locais, 
sob pena de danos à saúde. 

 As unidades devem disponibilizar as 
respectivas chaves à SESEG, na sexta-fei-
ra, dia 14/03. Pede-se a gentileza de não 
deixar alimentos em gavetas e mesas, bem 
como guardar objetos pessoais.

Pela segunda vez este ano um ruído 
muito agudo e extremamente desconfortá-
vel é ouvido quando tentamos efetuar liga-
ções fixas locais. Tal ruído não é percebido 
nas ligações para celular, nas ligações in-
ternas nem nas ligações recebidas. 

A empresa que nos presta o serviço de 
telefonia fixa local é a EMBRATEL. O con-
trato tem vigência até o dia 1º de abril e 
os executores do contrato, Horácio da Sil-

Margem da Palavra
Homenagem da ASSERJUF 

às copeiras aposentadas

Eu gostaria de agra-
decer aos servidores 
desta Seção Judiciária, 
(especialmente Luzinei-
de e Dra. Iolanda que 
nunca esquecem da 
gente e estão sempre ao 
nosso lado) que presta-
ram uma linda homena-
gem às nossas colegas 
que infelizmente não 
foram admitidas pela nova empresa, mas que deixaram amigos muito especiais, que 
tenho certeza vão sempre lembrar delas com muito carinho. 

Fiquei muito emocionada com a homenagem que elas receberam. É muito bom 
saber que trabalhamos num lugar onde as pessoas se importam com a gente. Nós 
terceirizados nos sentimos muito valorizados. Achei muito bonita a homenagem que 
Sr. Reinaldo (SECAM) fez para Dona Judite (Xuxa).

Sinto muita falta de Dona Nalmira, pois aprendi muito com ela. Vou sentir falta das 
outras também, pois todas são muito queridas para mim, mas Nalmira me ajudou mui-
to e eu tenho um carinho especial por ela. Espero que todas elas sejam muito felizes.

Roquelina Santana (copa do 1ºS)

Eu achei linda e maravilhosa a homenagem que as nossas colegas receberam. E mui-
to obrigada para quem fez. Que Deus abençoe mais ainda. E que Deus ajude Maria 
dos Reis, pois de todas foi quem ficou em pior situação.

Edileuza de Jesus (servente do 1º andar)

Às copeiras, uma homenagem

Manhã bem cedo 
fazer o café
nem doce, nem amargo,
buscando exata medida 
em grãos de açúcar - mas
em atenção, desmedida.

Muito sérias em seu ofício
como sói acontecer às mulheres,
cada uma muito diferente da outra.
Umas brincantes,
outras mais reservadas,
algumas conselheiras,
até mesmo confidentes,
todas dispostas a ouvir.

Ativas e diligentes,
são sempre bem-vindas, 
e a cafeína que espalham
põe mais tinta nas canetas  
e disposição nos braços.

Mas quando chega a noite
e um bom trabalho é findo,
Muitos não se dão conta
de que manhã bem cedo...
Lá estavam Elas,
com sua gentileza,
com sua simpatia,
humildes, mas dignas,
irradiando esperança,
para que houvesse mais sucesso – 
e alegria.

PC ALVES

NUASG informa sobre
ruídos nos telefones

va Ribeiro Neto e seu substituto eventual 
Reinaldo Lopes Rocha, ambos da SECAM, 
já se posicionaram pela não renovação do 
contrato. 

Em paralelo, tramita nesta Seccional 
mais dois procedimentos administrativos. 
Um que visa realizar nova licitação para 
contratar, se possível com outra empresa, 
esses serviços e outro que propõe a sus-
pensão da mesma para licitar com a admi-
nistração por um determinado prazo. 

De imediato, desde segunda-feira quan-
do o ruído voltou a ser ouvido, foi aberto 
chamado junto à empresa, mediante pro-
tocolo, mas o atendimento desses pedidos 
feitos pelos números 0800, conhecidos 
como telemarketing, deixa muito a desejar. 
A única alternativa, no momento, é ter pa-
ciência, muita paciência até que as provi-
dências adotadas surtam efeito.

Por Reinaldo Lopes Rocha
Executor do contrato, em exercício

Servidores da DIREF e SECAD, bem como do NUASG, 
NUCAF, NUCJU, NUCOI, NUCRE e NUTEC  participaram 
de uma pequena festa de boas vindas para recepcionar o 
diretor do Foro, juiz federal Ávio Novaes, que retornou de 15 
dias de descanso, quando compensou o período do recesso 
de fim de ano.

Na oportunidade, o magistrado agradeceu, com bastante 
bom humor, a recepção dos servidores e declarou que já 
estava sentindo saudades de todos.

O diretor em exercício da Secretaria Administrativa, Si-
dinei de Souza, em nome dos demais colegas, saudou o 
diretor do Foro lembrando-lhe que, durante esses poucos 
dias de sua ausência, especulou-se bastante sobre as razões 
do seu afastamento, tendo em vista a sua dedicação cons-
tante à Justiça Federal, mas que esse merecido descanso foi 
importante para que ele retorne com ânimo ainda mais firme 
e renovado.

Servidores desta Seccional dão boas vindas 
ao diretor do Foro após retorno de licença


