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Aniversariantes
Hoje: Vilma Lucia Soares Farias (Itabuna), Adina Sidnay Freire Teles (Ilhéus), Juliane 
Maria Nogueira Ribeiro (Irecê) e Lorena Lima dos Santos (Turma Recursal). Ama-
nhã: Juíza federal Célia Regina Ody Bernardes (Teixeira de Freitas), Berta Cristina 
Vieira de Moraes (Itabuna), Camila Falconery Cavalcanti Reis (15ª Vara) e Lisiane 
Leide Carvalho dos Santos (1ª Vara).

Parabéns!

A equipe da campanha Justiça no Prato 
compartilha, mais uma vez, essa experiên-
cia de amor e solidariedade que tem bene-
ficiado famílias do bairro de Sussuarana:  

“Olha nós aqui outra vez na missão!

O projeto Justiça no Prato, desde 
o início, tinha a esperança de dar uma 
ajuda continuada aos nossos vizinhos de 
Sussuarana. Pelo menos, enquanto du-
rasse a pandemia.

Eis que a resposta de vocês foi do 
tamanho de nosso sonho (ou ainda 
maior) e já no primeiro passo, no mês 
passado, juntos, fizemos a diferença na 
vida dos idosos do Lar Irmã Lourdes 
e de 300 famílias da comunidade de 
Sussuarana.

Acreditando que “a solidariedade é o 
amor em movimento”, convidamos vocês 
a continuarem  caminhando com passos 
firmes e determinados, para juntos, mini-
mizarmos a dor de quem tem fome.

Contamos com sua contribuição!

Pix: alanbrire@gmail.com

Banco: Caixa Econômica

Agência: 0640

Operação: 1288

Conta: 000802232255-3

Abraços do Grupo Justiça no Prato: 
Álvaro Reis, Beth Alves, Conceição Mo-
raes, Liliana Paim, Luzineide Araújo, Ro-
sane Cerqueira e Tânia Rebouça”

Campanha “Justiça no
Prato II: A Missão”

Bibliotecas da JF da 1ª Região 
iniciam série de encontros para 

desenvolvimento de novos serviços
Com o foco na inovação e na melho-

ria da prestação de serviços, a Divisão 
de Gestão da Informação e Biblioteca 
(Digib) do TRF1 e as 14 bibliotecas da 
JF1 reuniram-se no dia 16 de junho, por 
meio da ferramenta Teams, para o pri-
meiro encontro da Rede de Bibliotecas 
da Justiça Federal da 1ª Região.

Dentre os principais temas abordados 
estavam os Laboratórios de Inovação e 
como os bibliotecários da Rede da 1ª Re-
gião podem contribuir, de forma prática e 
efetiva, nesse novo cenário vivenciado no 
Tribunal, de trabalho remoto, em razão 
da pandemia do novo coronavírus.

As reuniões, sob a coordenação da 
diretora da Digib, Marília de Souza de 
Mello, serão realizadas quinzenalmente, 
para troca de experiências e proposição 
de novas formas de atender as necessi-
dades da instituição, magistrados e ser-
vidores, tendo como base as diretrizes 

e metas institucionais do Planejamento 
Estratégico da Justiça Federal - PEJF - 
2021-2026.

Na última sexta-feira, dia 25 de 
junho, ocorreu o segundo encontro do 
grupo. Na pauta de debates foi aborda-
do o atendimento às pesquisas para os 
gabinetes, como contribuição na celeri-
dade processual, oferecendo pesquisas 
rápidas e confiáveis para otimizar o tra-
balho de magistrados e servidores da 
primeira região.


