
 

Mulher
Erasmos Carlos

Dizem que a mulher é o sexo frágil
Mas que mentira absurda!

Eu que faço parte da rotina de uma delas
Sei que a força está com elas

Vejam como é forte a que eu conheço
Sua sapiência não tem preço

Satisfaz meu ego se fingindo submissa
Mas no fundo me enfeitiça

Quando eu chego em casa à noitinha
Quero uma mulher só minha

Mas pra quem deu luz não tem mais jeito
Porque um filho quer seu peito

O outro já reclama a sua mão
E o outro quer o amor que ela tiver

Quatro homens dependentes e carentes
Da força da mulher

Mulher, mulher
Do barro de que você foi gerada

Me veio inspiração
Pra decantar você nessa canção

Na escola em que você foi ensinada
Jamais tirei um dez

Sou forte mas não chego aos seus pés

Mulher, mulher

Aniversariantes: Hoje: Murilo Oliveira Nascimento (Ilhéus). Amanhã: Igor Samuel Fi-
gueiredo Oliveira (10ª Vara), Aline da Silva Batista de Lélis (Guanambi), Maria de Fa-
tima Farias dos Santos (14ª Vara) e Maria Claudia de Oliveira Guerra (17ª Vara). Dia 
1º: Suely Azevedo Batista (Secad), Jerlion Luilson Barros Asevedo (Bom Jesus Da 
Lapa), Erverton Luis de Sousa Bastos (Nuaud) e Rafael Carvalho Ribeiro (Concilia-
ção). Dia 2: Nilton Bergson de Jesus (2ª Vara), Dijamara Oliveira Campos Bitencourt 
(Feira de Santana), Marcia da Silva Sampaio (11ª Vara), Joel Luiz dos Santos Costa 
(4ª Vara) e Ana Beatriz da Silva Leite (Paulo Afonso). Dia 3: Ana Paula dos Santos 
Souza Andrade (Eunápolis), Lucianna Thereza de Andrade Nunes (Numan), Fernanda 
Borges Alves de Sousa (Irecê), Celio Teles Fonseca Porto (Nubes), Isa Perpetua da 
Silva (Alagoinhas) e Ana Paula Ribeiro de Oliveira (Barreiras). Dia 4: Jucimar Mar-
ques Santos de Santana (Nuaud). Dia 5: Clemente Jose Ferreira do Nascimento Filho 
(2ª Vara), Flávia Leite de Lucena (1ª Vara), Alice Brandao Pereira (Jequié), Gabriel 
Guimarães de Mello (2ª Vara) e Leão Matheus de Jesus (Nuasg). Parabéns!!!
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Seção Judiciária do Estado da Bahia

Mês da Mulher
na JFBA

A Seção Judiciária da Bahia quer acom-
panhar a realidade dos servidores que pas-
saram a trabalhar remotamente em de-
corrência da pandemia da Covid-19. Para 
tanto, está em curso uma pesquisa sobre 
Trabalho Remoto que deverá ser respondi-
da até hoje, dia 30 de março.

Esta pesquisa foi aplicada originalmen-
te pela Corregedoria Regional no início do 
Plantão Extraordinário e reaplicada agora, 
passado um ano da pesquisa original, no 
intuito de avaliar as possíveis mudanças, 
como melhorias, dificuldades enfrenta-
das e problemas na nova rotina. O que 
se pretende é mapear as dificuldades e os 
aspectos positivos para que o teletrabalho 
seja realizado da melhor forma possível 
para os servidores e o aperfeiçoamento do 
atendimento ao público externo.

A pesquisa poderá ser acessada pelo 
link https://forms.gle/uB5FMYWBctzfi-
vZ99 (utilizar o Google Chrome), regis-
trando que o sigilo da identificação do 
participante será devidamente observado.

Último dia para responder pesquisa 
da SJBA sobre trabalho remoto

Sistemas e serviços eletrônicos
da 1ª Região indisponíveis
de 31 de março a 2 de abril

O Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região informa que em razão de ma-
nutenção elétrica a ser realizada nas 
suas dependências, todos os sistemas 
e serviços informatizados da Justiça 
Federal da 1ª Região ficarão indispo-
níveis no período de 31 de março a 2 
de abril.

A indisponibilidade dos sistemas é jus-
tificada pelo impacto que uma necessária 
manutenção elétrica agendada ocasiona-
rá ao Centro de Processamento de Dados 
(CPD) do Tribunal. De acordo com a Secre-
taria de Tecnologia de Informação (Secin), 
alguns sistemas ainda poderão apresentar 
instabilidades nos dias 3 e 4 de abril.

CJF traz documentos e imagens 
históricas da Justiça Federal
em Centro de Memória Virtual

O Centro de Memória Virtual do Con-
selho da Justiça Federal (CJF) disponibi-
liza um vasto acervo de imagens e do-
cumentos históricos sobre a criação e o 
desenvolvimento da Justiça Federal e do 
próprio CJF. A página, que pode ser aces-
sada através do Portal do Conselho, está 
no ar desde 2018 e traz o conteúdo em 
um formato interativo e acessível.  

Ao visitar o Centro de Memória, é pos-
sível visualizar os marcos históricos da 
Justiça Federal em uma linha do tempo, 
que se inicia em 11 de outubro de 1890, 
data do Decreto-Lei n. 848, o qual orga-
nizou a Justiça Federal, criou o Supremo 
Tribunal Federal, e, em cada ente da Fe-
deração, uma seção judicial e um juiz de 
seção.  

Na sequência cronológica, outros 
marcos podem ser conhecidos, como a 
criação do Conselho, dos Tribunais Re-
gionais Federais (TRFs) e das Seções 
Judiciárias. Além disso, o internauta 
também pode acessar informações so-
bre importantes atos e reuniões do CJF 
e de toda a Justiça Federal ao longo dos 
anos.   

Vídeos e fotos - Na interface estão os 
vídeos do projeto “História Oral”, com en-
trevistas de ministros e desembargadores 
que integraram ou integram a Justiça 
Federal. Nas conversas os magistrados 
falam sobre suas carreiras, comentam 
fatos históricos e contam curiosidades 
para o público.  

A página traz, ainda, em “Galeria de 
Fotos”, os retratos oficiais de todos os 
magistrados que já ocuparam, no Conse-
lho da Justiça Federal, os cargos de Pre-
sidente e de Corregedor-Geral da Justiça 
Federal.  

Conheça o Centro de Memória Virtual 
do CJF no seguinte link: https://www2.
cjf.jus.br/memoriavirtual
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