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“Ser pai não é tarefa fácil, mas é, sem 
dúvida, uma missão gratificante, pois 
desafios vêm na mesma proporção que 
alegrias: planejamento pessoal e financei-
ro, noites sem dormir, preocupação com 
educação e muitas outras dificuldades 
se mesclam à felicidade de acompanhar 
os primeiros passos e as primeiras pala-
vras do filho, ensinar-lhes princípios e 
valores, completar a família e sentir um 
amor que os pais chamam de “incondicional”, isto é, sem medidas ou condições. 
 
Agora, imagine sentir e vivenciar tudo isso em dobro? Pois é, nesse caso a tarefa 
fica mais difícil, mais intensa e mais especial ainda. Hoje minhas filhas estão 
adolescentes e com muitos sonhos para realizar. Vejo que valeu a pena todo o 
amor e dedicação. O amor de pai é incondicional, irrestrito e completo. Feliz Dias 

dos Pais!”

Rozânio Gomes de Lima, servidor da SSJ de Jequié e pai 
das gêmeas Júlia e Letícia, de 15 anos.

Hoje tem webinário debatendo 
assédio e discriminação

Amanhã: Hoje: Marcelo Pinto Cardoso de Oliveira (24ª Vara), Luiz Gonzaga de 
Menezes Junior (6ª Vara), Marta Cristina Rocha de Alencar (16ª Vara), Joao Silva 
Souza (Numan), Adriana Zoccoli Padilha (20ª Vara), Maria Rita Lopes Coutinho 
(Bom Jesus da Lapa) e Tiago Alves Bahia (1ª Vara). Amanhã: Maria Neusa Souza 
Moraes (Alagoinhas) e Laysa Patrocinio da Silva (24ª Vara). Domingo: Jacqueline 
Brasileiro de Paiva (13ª Vara), Carla Maria de Carvalho Batista (Nucom), Raíla 
Oliveira Nascimento (Feira de Santana) e Samuel Boa Morte da Silva (23ª Vara). 
Segunda-feira: Juiz federal substituto Fábio Roque da Silva Araújo (2ª Vara), Regi-
naldo da Conceição Coelho (11ª Vara), Luiz Carlos dos Santos Barreto (Barreiras), 
Lenira Barbosa Araújo (23ª Vara), Jacyane Nascimento Souza (Feira de Santana) e 
Kelson Vinicius Novais Silva (Vitória da Conquista). Parabéns!!!

Inscrições para curso “Liderança em 
Ação” seguem abertas até amanhã
A Seção de Desenvolvimento e Avalia-

ção de Recursos Humanos (SEDER-BA) 
informa que a Seção de Ações Educacio-
nais Virtuais – Seavi está com pré-inscri-
ções abertas para o curso “Liderança em 
Ação” – Turma 1/2021. O prazo é até 
amanhã, dia 13 de agosto. Para se ins-
crever, acesse: https://bit.ly/2WyRNHH

Com carga horária de 25h, o cur-
so, que será realizado de 30/08 a 
24/09/2021, tem como objetivo gerar 
desenvolvimento e aperfeiçoamento das 
habilidades de liderança para os líderes 
e possíveis sucessores a cargos e fun-
ções gerenciais da Justiça Federal da 1ª 
Região.

O conteúdo programático do curso 
abordará as seguintes questões: • Lide-
rando o autodesenvolvimento: gestão de 
mudança, visão sistêmica, autodiscipli-
na, equilíbrio emocional; • Liderando a 
equipe: motivação, negociação com os 
gestores e com os membros do grupo, 
delegação, liderança de equipes de alto 
desempenho, gestão de conflitos; •Li-
derando o tempo: foco, priorização, fer-
ramentas e administração do tempo; • 
Liderando resultados: gestão de resulta-

dos e análise de desempenho, orientação 
pelo planejamento e objetivos, gerencia-
mento dos prazos e seus conflitos.

Está vedada a participação de servi-
dores que estejam de férias ou usufruin-
do alguma licença em período coinciden-
te com a realização do curso.

Vale ressaltar que, segundo a IN 13-
02 – Programa de Capacitação, o servi-
dor que desistir de participar de evento 
de capacitação, sem a devida justifica-
tiva junto à área de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos ou sem a apresen-
tação de atestado médico homologado, 
terá vedada a participação em outro 
evento durante o transcorrer de um ano 
da interrupção.

A Escola Judicial (Ejud-MS) e a Co-
missão de Prevenção e Enfrentamento do 
Assédio Moral, do Assédio Sexual e da 
Discriminação do Tribunal de Justiça de 
MS realizam hoje,  dia 13 de agosto, às 
14 horas, o Webinário “O assédio sexual, 
o assédio moral e as discriminações - em 
defesa das relações saudáveis no am-
biente de trabalho”. Para assistir, acesse: 
https://www.youtube.com/user/MsEjud

A ideia é propor reflexões, debates e a 
criação de projetos estratégicos, além do 
desenvolvimento de ações voltadas para 
a identificação e combate de assédios e 
discriminações no ambiente de trabalho. 
A proposta visa ainda disseminar a igual-
dade, a antidiscriminação e o combate 
a todos os tipos de assédio nas relações 
interpessoais dentro das instituições e or-
ganizações. 

O Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião (TRF1) iniciou, em julho deste ano, 
o desenvolvimento da integração do Sis-
tema Farmasis-ERP do Conselho Federal 
de Farmácia (CFF) ao Sistema Processo 
Judicial Eletrônico (PJe). A integração 
otimizará o acompanhamento de proces-
sos na Justiça Federal da 1ª Região.

Farmasis-ERP é um sistema de 
gestão, que possibilita a consulta de 

dados dos farmacêuticos bra-
sileiros, reunidos numa base 
única nacional e que dispõe 
dados sobre fiscalização, 
processos éticos, processos 
eleitorais, cadastros de pes-
soa física e jurídica, denún-
cias, entre outros.

Segundo o diretor do Núcleo 
Regional de Apoio do Proces-
so Judicial Eletrônico (Nupje), 

Erick Gama Touret de Faria, na prática, 
a integração dos sistemas possibilitará 
que os Conselhos Federal e Regionais de 
Farmácia possam acompanhar os anda-
mentos dos processos judiciais em que 
são partes na JF1 pelo próprio Sistema 
Famasis.

A integração do Sistema Farmasis-
-ERP ao PJe ainda não tem data prevista 
para conclusão.

TRF1 inicia integração de sistema
do Conselho Federal de

Farmácia ao PJe da 1ª Região

https://bit.ly/2WyRNHH
https://www.youtube.com/user/MsEjud

