
Edição n. 4.029. Salvador – Bahia. Sexta-feira, 07/03/2014.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Elizabete Oliveira de Almeida 
(NUASG), Luiz Flávio Dias da Cunha 
(Barreiras), Roberto Pereira Santos 
(Paulo Afonso), Luciana Figueiredo 
Amaral Ribeiro e Roberval Barreto dos 
Santos Filho (ambos de Campo For-
moso), Daiane Almeida de Oliveira e 
Fabiane dos Santos Moreira (ambas de 
Feira de Santana). 
Amanhã: Roberto dos Santos Souza 
(NUCJU), Camila Oliveira de Souza 
Sardagna (Eunápolis),Liliana Kelsch 
Sarmento (17ª Vara), Ariana Ferreira 
de Alencar Moraes e José Veríssimo 
Neto (ambos de Vitória da Conquista). 
Domingo: Alda Geane Barbosa Guima-
rães de Queiroz (Teixeira de Freitas), 
Jacira Silva Brandão (11ª Vara), Patrí-
cia de Araújo Brito ( Jequié), Rosélias 
Bento da Rocha Bouzas (NUCJU), Dio-
go Barbosa e Silva (14ª Vara) e Nilcé-
lia da Silva (Áquila). 
Segunda-feira: Marcelo Brega Pessoa 
(Juazeiro), Mônica Souza Silva (Ala-
goinhas) e Luis José dos Santos (Ex-
press Clean).

Parabéns!!!

PEC autoriza criação 
de TRF em Cuiabá

Em análise na Câmara dos Deputa-
dos, a PEC 342/13 prevê a criação do 
Tribunal Regional Federal da 6ª Região, 
com sede em Cuiabá, no Mato Grosso. 
De acordo com o texto do deputado Val-
tenir Pereira (Pros-MT), o tribunal terá 
jurisdição nos estados de Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul. 

De acordo com Pereira, os dados dis-
poníveis sobre atuação e abrangência da 
Justiça federal no País apontam que exis-
te "uma deficiência clara na 2ª instância 
federal". Para o parlamentar, o congestio-
namento nos TRFs de todo País "é um 
grande prejuízo ao cidadão que necessi-
ta daquela prestação jurisdicional". 

Valtenir Pereira afirma ainda que "o 
caso mais alarmante" é o do TRF da 1ª 
Região, com sede em Brasília, que tem 
jurisdição sobre 13 estados. Para ele, o 
Tribunal "não consegue atender de forma 
eficaz aos jurisdicionados, seja pela ex-
tensão territorial, seja pelas profundas 
diferenças socioeconômicas e culturais 
das regiões abrangidas". 

A Constituição de 1988 previu a 
criação de cinco TRFs. A Emenda Cons-
titucional 73/13 autorizou a criação de 
mais quatro da 6ª Região, com sede em 
Curitiba; da 7ª Região, com sede em 
Belo Horizonte; da 8ª Região, com sede 
em Salvador; e o da 9ª Região, com 
sede em Manaus. 

Inicialmente, a proposta será analisa-
da pela Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania quanto à admissibili-
dade. Caso aprovada, será encaminhada 
para comissão especial criada especial-
mente para sua análise.

Comitê Vida Legal apresenta 
o Personal Trainer Virtual

O Comitê Vida Legal implanta a par-
tir das próximas semanas, em todos os 
computadores da Seção Judiciária e tam-
bém de todas as Subseções, um progra-
ma que irá lembrar aos usuários de al-
gumas práticas úteis para a saúde. Tudo 
isso de uma maneira lúdica e atraente. É 
o nosso Personal Trainer Virtual. 

Utilizando o símbolo do Programa de 
Qualidade de Vida, nosso conhecido bo-
nequinho Bem-me-Quero, o Comitê Vida 
Legal da Bahia pensou em uma forma 
bem humorada para que servidores, ma-
gistrados, estagiários e terceirizados lem-
brem-se de executar pequenos exercícios 
preventivos e de alongamento durante o 
expediente, sem que seja necessário des-
locarem-se da suas estações de trabalho 
ou seguir os passos de um fisioterapeuta.

Essas atividades contribuirão para me-
lhores condicionamento e desempenho 
físico, mais concentração e um melhor 
posicionamento frente aos postos de tra-
balho. E tudo isso sendo feito sem custos 
com a contratação de um profissional.

Em momentos diferentes do dia, os 
servidores receberão, na sua tela de com-
putador, mensagens automáticas conten-
do informações básicas sobre a correta 
postura corporal durante a execução de 
tarefas, sobretudo para os que utilizam 
os micros como principais ferramentas 
de trabalho. Por meio desse programa, as 
mensagens incentivarão a pausa do 
trabalho para a prática da ginástica 
laboral orientada por um Personal 
Trainer Virtual (animação) que ensi-
narão movimentos e exercícios para 
os olhos, ombros, braços, pescoço, 
costas, mãos, punhos etc, além de 
dicas quanto a posturas e atitudes 
que podem reduzir significativa-
mente o adoecimento.

Atentos às demandas dos usuá-
rios, o Comitê Vida Legal estabele-
ceu como princípio que o programa 
fosse desenvolvido com a possibi-
lidade de cada indivíduo escolher 
as configurações que achar mais 

apropriadas para si. Para tanto, basta 
clicar com o botão direito do mouse so-
bre o pequeno triângulo laranja no canto 
inferior direito da tela do micro e aces-
sar “configurações”. (ilustração abaixo). 
Ali, o usuário poderá escolher se deseja 
ser lembrado de cada exercício nos inter-
valos de até 24 horas. Poderá também 
escolher não receber as mensagens, de-
sativar o som que acompanha cada uma 
delas ou seguir a sequência sugerida no 
programa, considerada pelos especialis-
tas como a mais adequada.

O Comitê Vida Legal se empenhou 
bastante durante todo o ano passado para 
encontrar em Salvador uma empresa que 
pudesse desenvolver esse software, tarefa 
muito complicada para o grupo de ser-
vidores que integra o Comitê (Rita Olivia 
Cardoso, Conceição Moraes, Luiz Goulart 
e Patrícia Pimenta), mas após longa bus-
ca foi finalmente encontrada a empresa 
Dossier Digital, com quem foi firmado um 
contrato de desenvolvimento do software.

“Fizemos questão de que a empresa 
utilizasse o bonequinho Bem-me-Quero 
e nenhum outro pelo fato de ele já ser 
do conhecimento de todos os servidores, 
já está assimilado no nosso imaginário 
como uma imagem positiva, de qualida-
de de vida”, lembra Conceição Moraes.  
Patrícia Pimenta, também integrante do 
Comitê, complementa: “Nós também 
ganhamos a simpatia do usuário com o 

elemento lúdico, o que vai estimular a 
utilização do personal trainer virtual”.

 Foram feitas diversas reuniões com 
a equipe de criação e várias versões das 
mensagens foram aperfeiçoadas. “Pen-
sou-se em tudo, nas cores das roupas 
do bonequinho para que fossem as mais 
atraentes possíveis, nos formatos dos 
fundos das mensagens e até mesmo nos 
sons amigáveis que acompanham cada 
uma delas”, lembra o servidor Luiz Gou-
lart. Ele recomenda: “é interessante dei-
xar o som do micro ligado para entrar no 
clima do Bem-me-Quero já que quando 
o bonequinho aparece teclando, ouve-se 
o som do teclado; quando ele bebe água, 
ouve-se o som de ‘ahhh’, que acompanha 
o prazer de um bom copo de água”

E por falar em beber água, o Comitê 
também estabeleceu a importância de 
que as mensagens do personal trainer 
virtual não interrompam o que o servi-
dor esteja fazendo no micro. A diretora 
do NUTEC, Denise Carneiro, integrante 
da comissão técnica indicada pela DI-
REF para avaliar a compatibilidade do 
programa desenvolvido com as caracte-
rísticas da nossa rede, ressalta: “O pro-
grama anterior, que avisa que está na 
hora de beber água tem o inconveniente 
de interromper as atividades do micro. 
Algumas pessoas se queixavam disso, 
mas, a partir de agora, isso mudou. O 
programa de beber água será desativado 
e um novo aviso semelhante integrará as 
mensagens do Personal Trainer Virtual e 
o servidor pode continuar trabalhando 
normalmente no seu micro até decidir 
executar as ações recomendadas pelo 
programa”, comemora Denise, que con-
tou com o auxílio de dois programadores 
de Informática, seus colegas e também 
integrantes da comissão técnica indicada 
pela DIREF, Eduardo Sérgio Guimarães e 
Fábio Damasceno.

A grande articuladora da criação do pro-
grama Personal Trainer Virtual e a maior 
entusiasta da sua aplicação na Justiça 
Federal foi a servidora Rita Olívia Anneys 
Cardoso, atualmente no TRF da 1ª Região. 
Foi ela quem pesquisou todas as empre-
sas possíveis para desenvolver o software 
e após muitas recusas por falta de capa-

cidade de várias delas, descobriu, 
após longa procura, a Dossier Digital 
que tem parceria com o governo do 
Estado da Bahia e é detentora de ex-
pressivos prêmios.

Rita Olívia está convencida de 
que os benefícios do Personal Trai-
ner Virtual serão trazidos para o 
corpo funcional disperso nas varas 
da capital e do interior do Estado e 
nos diversos núcleos. A aquisição 
do programa permitirá inclusive 
que ele seja implantado, sem cus-
tos adicionais, em outros estados 
da 1ª Região e mesmo no Tribunal, 
caso eles manifestem o interesse. 

Diretor, em exercício, da SECAD, Sidinei de Souza, recebe software desenvolvido para o Comitê 
Vida Legal, representado pelas servidoras Rita Olívia Anneys, Patrícia Pimenta e Conceição Mora-
es. Denise Carneiro, diretora do NUTEC e os programadores da Dossier Digital, Carlos Henrique e 
Sebastião Cartaxo integram a foto.


