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Bela
Belchior

Ela é bela 
Bela como a luz elétrica 

Mensagem pura 
Como as letras do alfabeto 

Estas estrelas 
Como poema concreto 

Claro projeto 
Como um lugar comum secreto 

Ela 
 

Ela o avesso do verso: o processo 
A prosa; o trabalho em progresso 

Meu lance de dez no acaso do sucesso 
Mensagem de prazer 

A votação do congresso 
Meu voto é dela! 

 
Ela 

Minha (a) ventura, minha bem – aventurança 
Minha mãe, minha irmã, minha mulher, minha criança 

Raiz do meu cantar, matriz da minha contradança 
Bárbara Beatriz 

É ela 
 

Ela 
Sensibilidade de fortaleza à luz do dia 

Toda a sensualidade da Bahia 
Folia da utopia da anarquia da poesia 

Inferno e paraíso 
É ela
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A Seção de Desenvolvimento e Avalia-
ção de Recursos Humanos - SEDER da 
Seção Judiciária da Bahia informa que 
a Escola Virtual.Gov – EV.G está com os 
seguintes cursos online gratuitos dispo-
níveis:

1. ÁGIL NO CONTEXTO DO SERVI-
ÇO PÚBLICO  - O curso pretende mostrar 
a mentalidade Ágil no gerenciamento de 
projetos e nas execuções de ações públi-
cas por meio da apresentação do movi-
mento, bem como seus desafios e possi-
bilidades, além de abordar a importância 
da adoção do Ágil na transformação digi-
tal no contexto do serviço público. Link 
para inscrições.

2. A LIDERANÇA PÚBLICA EM TEM-
POS DE CRISE - Em cenários de graves 
crises mundiais, nossos olhares se vol-
tam para as lideranças. Pensando nisso, 
o CLP – Liderança Pública e a ENAP pre-
pararam este curso para apresentar um 
passo a passo de como liderar em tem-
pos de crise. O conteúdo tem uso prático 
para que lideranças consigam navegar 
pela crise, servindo como um repositório 
de apoio e suporte para o enfrentamento 
da instabilidade ocasionada pelo corona-
vírus. Link para inscrições.

3. GESTÃO PESSOAL - BASE DA 
LIDERANÇA - A base da gestão pesso-
al é o autoconhecimento. O curso, nessa 
concepção, permite aos estudantes refle-
tir sobre suas virtudes, forças de caráter, 
valores pessoais, motivadores intrínsecos 
de trabalho e perfil comportamental. A 
reflexão possibilita aos estudantes orga-
nizar estratégias de melhoria em sua vida 
laboral e em sua vida pessoal, por meio 
de instrumentos que serão disponibiliza-
dos ao longo do curso. Nesse sentido, o 
curso será de extrema importância para 
os profissionais que desejam obter um 
estado consciente em relação aos meios 

viáveis de se conseguir alcançar um de-
terminado objetivo. Link para inscrições.

4. INTELIGÊNCIA EMOCIONAL - A 
gestão emocional excelente é a possibili-
dade do ser humano autogerir suas emo-
ções e expressá-las de maneira funcional 
para consigo e em sociedade, o que per-
mite a construção de uma mentalidade 
de crescimento e, a partir disso, a atu-
ação de maneira produtiva e congruente 
na carreira e vida pessoal. Tem interesse 
de desenvolver competências de meta-
cognição e gestão emocional? Se inscre-
va e saiba mais sobre o tema. Link para 
inscrições.

5. GESTÃO DE CONFLITOS E NE-
GOCIAÇÃO - Resolver diferenças e di-
vergências e tomar decisões de forma 
colaborativa são formas efetivas de pre-
servar e ampliar os objetivos a serem al-
cançados nas organizações. A temática 
é relevante uma vez que o desenvolvi-
mento das competências de resolução 
de conflitos e de negociação tem se 
mostrado fundamental para o adequa-
do desempenho e atuação de gestores e 
servidores em suas rotinas de trabalho. 
Link pra inscrições.

6. DESENVOLVENDO TIMES DE 
ALTA PERFORMANCE - Parceria da 
RFB com a Enap, este curso aborda o 
conhecimento e o desenvolvimento de 
competências gerenciais, além da vivên-
cia do exercício da liderança, fundamen-
tais no ambiente de trabalho contem-
porâneo. O objetivo da parceria é trazer 
conteúdo para possibilitar aos gestores 
o aprendizado de técnicas que promo-
vem a alta performance de equipes para 
o alcance dos objetivos estratégicos da 
instituição. Se interessou? Não perca a 
oportunidade, se inscreva! Link para ins-
crições.

7. LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUI-
PES - Este curso apresenta algumas con-
tribuições sobre os estilos e técnicas de 
liderança para o atual contexto das orga-
nizações públicas. O conteúdo ressalta a 
importância da liderança no trabalho em 
equipe e na tomada de decisões. Quer 
se aperfeiçoar e saber mais sobre esse 
assunto? Faça já sua inscrição. Link para 
inscrições.

EV.G/ENAP oferece cursos
gratuitos de natureza gerencial

CJF libera R$1,3 bilhão em RPVs
O Conselho da Justiça Federal (CJF) 

liberou aos Tribunais Regionais Federais 
(TRFs) os limites financeiros no valor de 
R$1.302.025.343,48 relativos ao paga-
mento das Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs), autuadas em fevereiro de 2021, 
para um total de 111.353 processos, 
com 131.672 beneficiários.

Do total geral, R$1.073.870.301,45 
correspondem às matérias previdenciá-
rias e assistenciais, a exemplo de revi-
sões de aposentadorias, auxílio-doença, 
pensões e outros benefícios, que somam 
58.909 processos, com 72.644 benefi-
ciários.

Para o TRF da 1ª Região, da quan-
tia geral de R$ 423.845.979,49, o 
valor correspondente a matérias pre-
videnciárias e assistenciais foi de  R$ 
359.376.586,16 (18.300 processos, 
com 20.872 beneficiários).

O Conselho esclarece ainda que cabe 
aos TRFs, segundo cronogramas pró-
prios, o depósito dos recursos financeiros 
liberados. Com relação à data em que as 
contas serão efetivamente liberadas para 
saque, esta informação deverá ser bus-
cada na consulta de RPVs disponível no 
Portal do Tribunal Regional Federal res-
ponsável.

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/318
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/318
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos
https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356

