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Aniversariantes
Hoje: Gilvan Lopes Nery (Nuaud), Gi-
celia Maria Alencar Liborio (Nucgp), 
Fernando Arêas do Nascimento (Irecê) 
e Vitor Carmezim Sanches (Vitória da 
Conquista).
Amanhã: Edjôse de Castro Souza (20ª 
Vara), Christiano Vasconcelos Neves 
(Itabuna) e Fabiano Viana Carvalho (Vi-
tória da Conquista).

Parabéns!

Assessores jurídicos da Justiça 
Federal terão acesso personalizado

à base de dados ProView

A Biblioteca do Centro de Estudos Ju-
diciários do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), por meio de uma articulação de 
aquisição compartilhada com a Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamen-
to de Magistrados (ENFAM), disponibi-
liza aos assessores jurídicos da Justiça 
Federal o acesso à base de dados da Bi-
blioteca Digital ProView, da editora Re-
vista dos Tribunais.  

Na plataforma, é possível realizar 
buscas com alcance de mais informa-
ções em menos tempo a partir do uso de 
palavras-chave, frases e termos, além 
de filtros combinados.  O sistema tam-
bém permite ao usuário organizar notas, 
acessar rapidamente pontos importan-
tes de cada livro e transferir anotações 
e marcadores para uma nova edição da 
obra. 

Para acessar o conteúdo da base de 
dados, o assessor jurídico deverá enca-
minhar à unidade de biblioteca de sua 
respectiva Seção Judiciária o pedido de 

cadastro na plataforma. Ao realizar a 
solicitação, receberá login e senha para 
acesso ao ProView, que pode ser realiza-
do por meio do aplicativo ou pelo site da 
Biblioteca digital.

As Bibliotecas da Justiça Federal já 
iniciaram os cadastros para facilitar o 
controle e interagir diretamente com os 
assessores. Mais informações também 
podem ser obtidas pelos telefones (61) 
3022-7273 e 3022-7274 ou via e-mail 
biblioteca@cjf.jus.br.

Está matéria está relacionada ao 
ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestru-
tura) e 16 (Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes).

Com informações do CJF

Sexta edição da e-Revista CNJ está 
recebendo submissão de artigos

A Justiça no Prato 
não vai parar

“O segundo mês de Justiça no Prato 
foi um sucesso!

A grande receptividade ao projeto e 
a compreensão de que o problema da 
fome não se restringe a um único mês, 
garantiram a continuidade da ação e que 
os nossos irmãos da comunidade de Sus-
suarana continuassem contando com a 
nossa solidariedade.

No dia 03/07, foram entregues 
150 cestas básicas, no valor total de 
R$7.069,90, à Paróquia S. Daniel Com-
boni para serem distribuídas às famílias 
carentes da comunidade.

No dia 09/07, foi a vez do Lar Irmã 
Lourdes receber cerca de 40 kg de prote-
ínas, incluindo carne e peixe, num total 
de R$1.162,82.

Lembramos que a prestação de con-
tas está disponível por meio do link.

E a solidariedade não pode parar!

Contamos com todos vocês no mês de 
Julho.”

A equipe Justiça no Prato.

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) lançou, no dia 14 de julho, a 
nova convocação para a sexta edição 
da e-Revista CNJ. O próximo periódi-
co deve ser publicado em 14 de de-
zembro deste ano e a data limite para 
submissão de artigos ocorre em 12 de 
setembro. As pessoas interessadas em 
submeter seus artigos para publicação 
deverão acessar o endereço eletrônico 
da Revista CNJ.

Os temas da nova edição são: di-
reitos humanos e meio ambiente; ga-
rantia da segurança jurídica; combate 
à corrupção e ao crime organizado; 
incentivo ao acesso à Justiça digital; 
e a uniformização e melhor capacita-
ção dos quadros funcionais da Justiça. 
Esses assuntos estão relacionados aos 
eixos da gestão do presidente do CNJ, 
ministro Luiz Fux.

A e-Revista CNJ tem veiculação se-
mestral e existe para disseminar traba-
lhos acadêmicos que tenham por objeto 
o Poder Judiciário ou a prestação dos 
serviços jurisdicionais no Brasil. Para 
publicação na Revista, a pessoa deverá 
ser pós-graduada em nível de mestrado, 
doutorado ou pós-doutorado em qual-
quer área de formação.

Os artigos poderão ser assinados por 
até três pessoas, desde que uma delas 
respeite a regra do nível de graduação. 
Além disso, os trabalhos encaminhados 
para publicação na revista eletrônica 
deverão ser inéditos no Brasil e sua 
publicação não deve estar pendente 
em outros veículos de publicação, im-

pressos ou eletrônicos. Só é permitida 
a submissão de um artigo por autor ou 
autora.

Quinta edição - A mais recente pu-
blicação ocorreu em 29 de junho. O pe-
riódico traz 16 artigos que destacam os 
cinco eixos de Luiz Fux.

Está matéria está relacionada ao 
ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Efi-
cazes).
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