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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Larissa Davi Cabus (18ª Vara), 
Fabíola Fátima Pita Bispo (4ª Vara), 
Nilza Costa dos Reis (Juíza da 8ª 
Vara), André da Purificação Carvalho 
(Vitória da Conquista), Isabella De 
Oliveira Matos Almeida (TUREC). 

Amanhã: Geilhia Almeida de Oliveira 
Aguiar (TUREC), Jaqueline Cristian 
dos Santos Silveira (15ª Vara), José 
Porto Carinhanha Junior (Vitória da 
Conquista), Ana Alice Santana de 
Carvalho (Itabuna), Lucas Barreto 
Mendes (Irecê), João Tharso Cotrim 
Sá de Barros (Guanambi), Antônio 
Cezar Ramos Filho (COJUES), Tácio 
Galvão Lopes (21ª VARA). 
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Por Isabel Portela

A Direção do Foro (Diref) e As-
sociação dos Servidores da Justiça 
Federal na Bahia (ASSERJUF) reali-
zaram uma confraternização para os 
servidores aposentados desta Sec-
cional na última sexta-feira (31), na 
biblioteca desta seccional. O evento 
promoveu o reencontro de antigos 
colegas de trabalho que recordaram, 
com alegria, o tempo vivido e que 
deixou saudades.

A diretora do Foro, juíza federal 
Claudia Tourinho Scarpa, na aber-
tura do evento expôs sua felicidade 
em receber os aposentados que se 
disponibilizaram para contribuir com 
memórias da época de suas ativida-
des como servidores. Recordou mo-
mentos da sua infância vividos na 
antiga sede, no bairro da Piedade, 
quando acompanhava seu pai e teve 
o privilégio de poder presenciar os 
trabalhos desenvolvidos pela Justiça. 

Diref e Asserjuf realizam confraternização em 
homenagem aos servidores aposentados

“Vocês são a base que construíram 
a Justiça. Essa é a oportunidade de 
resgatar fatos marcantes, unir mais 
os servidores e passar as nossas his-
tórias adiante”, disse a magistrada. 

O evento teve o intuito também 
de prestigiar e colher depoimentos 
para resgatar histórias do passado 
que serão publicadas em livro es-
pecial que está sendo editado pela 
Direção do Foro, em comemoração 
ao jubileu de ouro da Justiça Fede-
ral. A tarde descontraída foi regada 
de musicalidade, poesias, dinâmi-
ca de grupo e sorteio de buquê de 
flores. 

“Iniciei minha carreira na Justi-
ça Federal na Seção de biblioteca. 
Depois fui desafiada a trabalhar no 
Núcleo de Modernização e Informá-
tica, atividade que abracei com mui-
ta garra e alegria por poder executar 
atividades inovadoras, já que a infor-
mática se tratava de uma novidade 
na época”, recordou a aposentada 
Maria Elizabeth Alves.

A aposentada Zélia Matos emo-
cionou-se ao relatar as suas ati-
vidades na secretaria, quando ao 

final do expediente os dedos das 
mãos doíam de tanto manusear o 
processo físico, que precisavam ser 
costurados para manter a integri-
dade do volume. Muitas vezes ao 
chegar em casa precisava colocar 
as mãos de molho em água morna 
para aliviar a dor dos dedos, pelo 
volume de costura que era feito na 
jornada laboral.

Regina Moreira, contou com 
muita alegria a sua façanha de ter 
entrado na Justiça Federal. Lem-
brou do tratamento de carinho e 
cuidado que seus superiores ti-
nham com ela nos anos que esteve 
na ativa, trabalho que possibilitou 
criar seus sete filhos e ainda ajudar 
seus familiares.

“Eu tinha o sonho de trabalhar 
na Justiça Federal e o realizei. Tra-
balhei muito e, nesta jornada feliz, 
tornei-me amiga dos que eram ape-
nados, por sua frequência na Vara 
quando se apresentavam ao juízo, 
e que tinham muitas e muitas his-
tórias”, lembrou saudosamente a 
recém-aposentada Rízia Vaz. 

Os aposentados demonstraram 
muita gratidão por terem sido lem-
brados pela Justiça Federal, princi-
palmente pela oportunidade de te-
rem seus depoimentos e fotografias 
eternizadas no livro do jubileu.

Caso envolvendo instituição privada de ensino 
superior é resolvido em menos de dez dias

Os métodos consensuais estão ga-
nhando mais espaço no Brasil, pois em-
presas também estão aderindo à alter-
nativa para solucionar conflitos dos seus 
clientes. É o caso de uma das maiores 
organizações privadas de ensino supe-
rior do Brasil que, agora está utilizando 
os serviços da câmara de conciliação e 
mediação on-line Vamos Conciliar para 
resolver débitos estudantis.

Um estudante de Divinópolis/MG so-
licitou o cancelamento de sua matricula 
na instituição, mas a faculdade continuou 
gerado débitos em seu CPF. Para solucio-
nar o problema, o universitário acionou o 
judiciário em maio deste ano e a primeira 
audiência ficou agendada para outubro.

A instituição de ensino viu na Vamos 
Conciliar uma oportunidade para resol-
ver suas demandas por meio da platafor-
ma e este foi um dos casos direcionado 
para resolução. O conflito foi encami-
nhando e o aluno foi acionado logo em 
seguida. A faculdade fez uma proposta 
onde ambas as partes concordaram e o 
acordo foi finalizado em dez dias.

A conciliadora que atuou no caso Lu-
dmila Gomes explica que o acordo acon-
teceu de maneira bem simples. “Quando 
as partes estão dispostas a conciliar a 
negociação se torna muito rápida e os 
envolvidos saem satisfeitos com o resul-
tado”, conclui.

Para usar o serviço, basta ter um 
computador ou um smartphone e aces-
sar o site. Tudo começa no link “Iniciar 
a conciliação”, onde o consumidor ou 
a empresa vão pontuar a demanda a 
ser resolvida e preencher os dados que 
serão encaminhados para um conci-
liador. Em seguida, haverá um diálogo 
via chat, oportunidade em que o clien-
te irá expor suas questões e seus inte-
resses. O conciliador auxilia as partes 
na construção do acordo. Se as partes 
chegarem a um consenso durante o 
“chat“ será emitida uma declaração de 
acordo. 

Fonte: Migalhas


