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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Igor da Silva Lopes (Irecê), Larissa Batista de Oliveira Santos (5ª Vara), 

Sandra Regina Dantas (NUCJU) e Daniela Oliveira (Bom Jesus da Lapa). Amanhã: 
Betânia Ribeiro Moreira (Feira de Santana), Simone Silvestre (C S Gestão), Nancy 
de Souza Leão (13ª Vara), Ramon de Souza Matos e Naira Souza Passos (ambas de 
Vitória da Conquista). Quinta-feira:Elisabeth Silva Medina Armede (Turma Recur-
sal), Pamela Conceição dos Santos (24ª Vara), Tatiana Menezes Pereira (2ª Vara), 
Diocélia Rodriguez Goulart (NUCOD), Izilda Leite Borges (Biblioteca), Ney Moreira 
Dias (8ª Vara), Elizabeth Dantas Seixas (Vitória da Conquista), Juliana Pimenta 
Passos (14ª Vara) e Maria de Fátima Riccio (SECAD). Sexta-feira: Cláudia Melo 
Rebouças Lyra(14ª Vara). Sábado: Orionei Mendes Souza (NUASG), José Zito dos 
Santos (NUCAF),Cláudia Silva Moraes (17ª Vara) e  Valdiney Santos Ferreira (Bom 
Jesus da Lapa) Domingo: Carlos Alberto Gomes da Silva, juiz federal da 1ª Turma 
Recursal, Aline Luz da Silva (4ª Vara), Evelyn Catarina Moura (Turma Recursal), Ma-
riana Pondé Ramos (NUCJU), Mabel Nascimento Pereira (Irecê) e Etevaldo Almeida 
(Alagoinhas). Segunda-feira: Rita de Cássia Araujo (Ilhéus), Luciana Pedreira Libe-
rato (23ª Vara), Fernanda Neves (Guanambi), Rosemari Sabino dos Santos (Turma 
Recursal), Adervan Brandão Neves (Itabuna) e Beatriz Silva (Bom Jesus da Lapa).

Parabéns!

Dois novos cursos 
virtuais de gestão 

Até o dia 17/04, estarão abertas as 
pré-inscrições para os cursos  “Gestão do 
Tempo” – Turma 1/2017  e “Gestão do Co-
nhecimento” – Turma 1/2017, válidos para 
cômputo das 30 horas gerenciais, previstas 
na Resolução 3/2008 – CJF. 

Será dada prioridade de vagas aos ges-
tores que necessitarem cumprir suas horas 
gerenciais no exercício de 2017.

Gestão do Tempo: Realização de 02/05 
a 02/06. Há 8 vagas para a Bahia.

Gestão do Conhecimento: Realização: 
de 08/05 a 09/06. Há 100 vagas para a 
Seção Judiciária da Bahia.

Informações no portal do TRF1 ou pelo 
telefone (61) 3410-3944/3938.

Está vedada a participação de servido-
res que estejam de férias ou usufruindo al-
guma licença em período coincidente com 
a realização do curso. O servidor que desis-
tir de participar de evento de capacitação, 
sem a devida justificativa junto ao NUCRE 
ou sem a  apresentação de atestado médi-
co homologado, terá vedada a participação 
em outro evento durante o transcorrer de 
um ano da interrupção.

A Seção Judiciária da Bahia, sob a coordenação do NUBES, está em uma ação de 
promoção à saúde com a Campanha de Vacinação contra a Gripe H1N1 para todos os 
servidores e magistrados ativos. A vacinação é gratuita e será disponibilizada nos dias 18 
e 20/04, na Sede, no Pro-Social, 2º Subsolo, das 9h às 17h. No dia 19/04, a vacinação 
ocorre no prédio dos JEFs, no Pro-Social, 2º andar, também das 9h às 17h. 

ASSERJUF e servidores comemoram 
11 anos do prédio dos JEFs

O prédio do Fórum Arx Tourinho, sede 
dos JEFS e das Turmas Recursais comple-
tou 11 anos da sua inauguração no último 
dia 7 de abril. 

Para registrar o evento, marcar na me-
mória de todos e homenagear aqueles que 
fazem a história acontecer, a Associação dos 
Servidores da Justiça Federal - ASSERJUF, 
ofereceu um bolo especial que foi comparti-
lhado pelos colegas que trabalham nas seis 
varas de juizados especiais federais, nas tur-
mas recursais e na Área Administrativa do 
Fórum Arx da Costa Tourinho.

A homenagem da ASSERJUF atendeu  
à sugestão da servidora e associada Rita 
Olívia Anneys Cardoso, supervisora da Se-
ção de Administração do Prédio dos JEFs e 
Turmas Recursais. 

Antes da inauguração do prédio sede 
dos JEFs, os juizados especiais federais 
estavam fracionados, parte funcionando na 
sede da Justiça Federal, parte no DNOCS, 
com o atendimento inicial, em sua maio-
ria, sendo realizado no NAJ, enquanto o 
arquivo funcionava em um prédio da CEF 
na Baixa dos Sapateiros. 

A partir da sua inauguração, todos os 
serviços passaram a estar disponíveis na 
Quarta Avenida, no CAB em uma edifica-
ção bem localizada, em um ponto privile-
giado, próximo a acessos de ônibus, em 
um terreno com extensa área verde de pre-
servação ambiental. Margeado por vegeta-
ção abundante, proporciona um agradável 
ambiente de trabalho para servidores e 
magistrados e amplo espaço para atendi-
mento ao público.

O edifício público foi entregue à popu-
lação baiana em uma bela solenidade com 
a presença do presidente do TRF1, desem-
bargador federal Aloísio Palmeira, do go-
vernador Paulo Souto, da diretora do Foro, 
juíza federal Monica Aguiar, do Arcebispo 
da Bahia, D. Geraldo Majella e diversas au-
toridades.

Nesses 11 anos, o prédio dos JEFs 
teve sua gama de serviços ampliada, com 
a instalação de uma biblioteca, espaço do 
Pro-Social, restaurante, mais três turmas 
recursais, salas de perícias e ampla central 
de conciliação. 

Para Cármen Lúcia, bons 
resultados não dependem 

apenas de boas ideias
A ministra Cármen Lúcia afirmou que 

apenas ter boas ideias não muda o país, 
durante a abertura do Fórum Nacional da 
Infância e Juventude. 

A ministra disse que é preciso que o Fó-
rum tenha atuação e crie políticas públicas 
concretas e não seja apenas um espaço de 
questionamento e proposta de ideias. Ela 
ressaltou que o espaço de discussão é im-
portante porque leva ao pluralismo de ideias 
e propostas, mas que isso apenas não leva à 
transformação do mundo. “As ideias são ne-
cessárias como ponto de partida, mas não 
como chegada. Há sempre muitas propos-
tas do melhor gabarito, mas há ausência de 
resultados concretos em todas as políticas 
estabelecidas, o que vale também para o 
Poder Judiciário”, disse. 

Para o ministro Lélio Bentes, o fórum é 
um exemplo de como o CNJ tem se coloca-
do em uma situação de ouvir a magistratu-
ra e buscar soluções para os seus anseios. 
“Faltava um canal para que esse grupo de 
linha de frente pudesse trazer ao CNJ suas 
necessidades e para que respondêssemos 
com as necessárias políticas públicas do 
Judiciário”, disse. 


