
Aniversariantes
Hoje: Fernanda Cristina Oliveira Sampaio (24ª Vara), Eridan Lorrane Silva 
de Souza (Guanambi) e Drª. Cibele Vanessa Azevedo A. Sousa (Pro-Social). 
Amanhã: Leila Macêdo Lessa (NUCJU), Maria das Graças Gonçalves de Araújo 
(18ª Vara), Alessandro da Mata Silva (Vitória da Conquista), Geovana Viana 
Conceição (Ilhéus) e Jean Carla Barbosa de Araújo (Paulo Afonso).
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Auto de Natal do Grupo Cantarolando
realiza abertura da entrega

dos presentes da árvore solidária 
A magia natalina já começou 

a se espalhar na Seção Judiciá-
ria da Bahia com a tradicional 
entrega de presentes da Árvore 
Solidária de Natal, quando mais 
uma vez os servidores fizerem a 
alegria de cerca de 67 crianças 
- filhos dos terceirizados - ao 
presenteá-los com brinquedos e 
roupas. A entrega ocorreu nesta 
segunda (11), às 15h, no Au-
ditório Ministro Dias Trindade. 
A abertura contou com o Auto 

Etapa conclusiva
de avaliação do siades 
deverá ser antecipada

A DIREF/SECAD comunica aos diri-
gentes que atuam como responsáveis 
por avaliar servidores em processo de 
SIADES, que foi autorizada, excepcio-
nalmente, a antecipação da efetivação 
da “etapa conclusiva” das avaliações 
que possuem data de término do perío-
do de gestão até 31/12/2017, a fim de 
que haja tempo hábil para adoção dos 
procedimentos administrativos para a 
concessão das progressões funcionais 
correspondentes, e, consequentemente, 
de pagamento dos valores devidos, se 
possível ainda neste ano

Oficiais da JF ganham isenção
de tarifa e prioridade na utilização do 

sistema Ferry Boat para o cumprimento 
de mandados na Ilha de Itaparica

A Justiça Federal de Primeiro Grau 
na Bahia firmou convênio com a Inter-
nacional Travessias Salvador S.A esta-
belecendo, portanto, a autorização de 
acesso ao Ferry Boat sem ônus e de 
forma prioritária para oficiais de justiça 
que estejam em cumprimento de dili-
gências em endereços localizados nos 
Municípios da Ilha Itaparica.

O usufruto do benefício é efetivado 
com o encaminhamento do ofício ele-
trônico assinado pela Direção do Nú-
cleo Judiciário NUCJU/BA à área ad-
ministrativa da Internacional Travessias 
Salvador com antecedência mínima de 

24h, assim como, nome, placa do car-
ro e número do processo. Além disso, 
no dia de embarque, com antecedência 
mínima de uma hora, o oficial deve se 
dirigir à administração do Ferry Boat 
com carteira funcional e cópia do ofício 
e mandado a ser cumprido.

O convênio trata-se de uma deman-
da antiga dos Oficiais de Justiça que 
permitirá o cumprimento de diligências 
com mais celeridade e sem o alto custo 
decorrente das inúmeras travessias ne-
cessárias para o integral cumprimento 
de uma ordem judicial.

de Natal do Grupo Coral Cantarolando, no 
qual, as músicas foram acompanhadas 
pelo texto do servidor da 20ª Vara, Valter 
Freitas. O evento é realizado pela Associa-
ção dos Servidores da Justiça Federal na 
Bahia (ASSERJUF).

Relembrando as razões pelas quais se 
comemora o natal, o grupo Cantarolan-
do realizou uma emocionante apresenta-
ção contando por meio de rimas, ritmo 
e melodias a história do nascimento de 
Jesus Cristo. O regente Edvã Barbosa, 
após a performance afirmou que “o mais 
importante não é a árvore de natal, os 
presentes, o papai noel, e nem mesmo 
o coral, mas sim, a mensagem que foi 
transmitida de paz e amor, algo que pre-
cisa começar dentro de cada um para 
ser transmitido para o outro”.

Em seguida, as crianças foram chama-
das ao palco para receber seus presentes 
de natal, em contrapartida, largos sorrisos 
se abriam. A terceirizada Francilene Len-
çóis trouxe a filha Maria Cláudia, 7, que 
se dizia muito contente com o presente. 
“Eu participo há dois anos e gosto muito 
dessa iniciativa, percebo como um reco-
nhecimento do nosso trabalho, então, eu 
acho que é uma forma de demonstração 
de afeto e carinho por parte dos servidores 
com os terceirizados. Minha filha adora e 
estava muito ansiosa”, disse Francilene.

A gerente da ASSERJUF, Lêda Sueiro, 
conta que esta iniciativa surgiu por conta 

de pedidos proferidos pelos pró-
prios servidores que desejavam 
prestigiar os filhos dos prestado-
res de serviços. “A ASSERJUF 
abraçou essa causa de promo-
ver esse evento, fazer todos os 
contatos e a comunicação vem 
surtindo efeito. Eu vejo como 
uma proposta muito bonita do 
servidor, e creio que vai perdu-
rar por longos anos ainda, por-
que é uma ação social, pois é 
uma valorização das crianças 

do prestador de serviço desse órgão”, con-
cluiu Lêda.

Por Joyce Melo

Receita de Ano Novo
Carlos Drummond de Andrade

Para você ganhar belíssimo Ano Novo 
cor do arco-íris, ou da cor da sua paz, 
Ano Novo sem comparação com todo 
o tempo já vivido 
(mal vivido talvez ou sem sentido) 
para você ganhar um ano 
não apenas pintado de novo, remen-
dado às carreiras, 
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser; 
novo 
até no coração das coisas menos 
percebidas 
(a começar pelo seu interior) 
novo, espontâneo, que de tão perfei-
to nem se nota, 
mas com ele se come, se passeia, 
se ama, se compreende, se trabalha, 
você não precisa beber champanha 
ou qualquer outra birita, 
não precisa expedir nem receber 
mensagens 
(planta recebe mensagens? 
passa telegramas?)

Não precisa 
fazer lista de boas intenções 
para arquivá-las na gaveta. 
Não precisa chorar arrependido 
pelas besteiras consumidas 
nem parvamente acreditar 
que por decreto de esperança 
a partir de janeiro as coisas mudem 
e seja tudo claridade, recompensa, 
justiça entre os homens e as nações, 
liberdade com cheiro e gosto de pão 
matinal, 
direitos respeitados, começando 
pelo direito augusto de viver.

Para ganhar um Ano Novo 
que mereça este nome, 
você, meu caro, tem de merecê-lo, 
tem de fazê-lo novo, eu sei que não 
é fácil, 
mas tente, experimente, consciente. 
É dentro de você que o Ano Novo 
cochila e espera desde sempre.

    Nau das 
Letras


