
Em julho de 2003, o JFH publicou 
a notícia que destacamos abaixo.

16/07/2003 – Caixa na Justiça 
Federal apresenta a sua nova gerente-
geral – Assume o cargo de Gerente Ge-
ral do PAB da Justiça Federal Maria de 
Lourdes Santos Araújo. Bacharela em 
Ciências Econômicas, com pós-gradu-
ação em gestão empresarial, Maria de 
Lourdes possui vasta experiência no 
gerenciamento de diversas unidades 
da Caixa em Salvador e Brasília, sendo 
sua última função a de Superintenden-
te de Negócios no Escritório da Caixa 
em Feira de Santana. A nova integrante 
recebeu as boas-vindas dos gerentes 
Ana Lúcia, Adriano e Edilson. “Geren-
ciar esta Agência é um grande desa-
fio, pois estamos lidando com pesso-
as muito especiais, os magistrados e 
servidores da Justiça Federal. O nosso 
principal objetivo é estreitar cada vez 
mais o relacionamento da Caixa com 
a Justiça Federal, extrapolando a fron-
teira do negócio e valorizando sempre 
as pessoas. As críticas e as sugestões 
são sempre bem vindas para melhorar 
o nosso atendimento. Será  um prazer 
atendê-los.” (Maria de Lourdes Araújo)
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Aniversariantes  
Hoje: Adriana Lucia Prazeres de Aze-
vedo (NUCOD), Francisco Lima Lopes 
de Sa (Juazeiro), Heloisa Pancieri Sto-
co (Eunápolis), Marcelo Augusto San-
tos da Silva (NUCAF), Márcia Souza 
Rocha (20ª Vara) e Nilsadete Santos 
Nunes (4ª Vara). Amanhã: Daniela 
Dias Soares Malta (Itabuna), Eliene Al-
meida Andrade (Delta), Gabriel Couto 
Guardia (2ª Turma Recursal), Rosana 
Maria Andrade Machado (19ª Vara) e 
Valter de Freitas Gomes (4ª Vara).

Parabéns!!!
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A Direção do Foro e a ASSERJUF pro-
moveram na última sexta-feira, 12/07, 
uma missa especial em homenagem ao 
servidor Manoel Cedraz, um pioneiro da 
instalação da Justiça Federal na Bahia, 
nos 30 dias do seu falecimento.

Celebrada pelo padre Severino Perini, 
da paróquia da Sussuarana, para a qual 
foram encaminhados os valores doados 
no ofertório, a cerimônia ocorreu na sala 
de treinamento e contou com a presença 
da viúva do servidor, Dagmar; de duas 
das suas filhas: Claudiane e Ana Cláudia, 
e de dois dos seus netos: Leonardo e Ta-
tiana. Também compareceram para a ho-
menagem ao saudoso servidor os juízes 
federais Ávio Novaes, diretor do Foro, Sa-
lomão Viana, Cynthia Lopes e Nilza Reis, 
além do desembargador federal aposen-
tado Antonio Ezequiel da Silva. 

Também estiveram no evento dezenas 
de servidores, aposentados ou em ativi-
dade, colegas de Manoel Cedraz, com 
quem ele trabalhou e em quem ele dei-
xou muitas saudades.

A servidora Luzineide Oliveira conduziu 
a cerimônia, cantando salmos, enquanto 
o servidor Félix Aguiar, da 17ª Vara, e Ta-
tiana, neta de Manoel Cedraz, realizaram 
as leituras de trechos de livros da Bíblia.

Homenagem a Manoel Cedraz emociona 
familiares, servidores e magistrados

Os textos publicados no JFH nos dias 
10 e 13 de junho foram lidos por Luzinei-
de Oliveira, lembrando a todos os presen-
tes as palavras escritas em homenagem a 
Cedraz por ela própria, pelos desembar-
gadores federais Antonio Ezequiel e Neu-
za Alves e pela servidora Iolanda Doria.

Ao final, o desembargador federal 
Antonio Ezequiel da Silva, amigo pesso-
al de Manoel Cedraz desde a juventude, 
fez uma emocionada homenagem ao ser-
vidor, lembrando que o magistrado era 
considerado por ele como o irmão que 
não tivera. Com a voz embargada pela 

emoção, o desembargador agradeceu à 
ASSERJUF e a DIREF pela organização 
da bela homenagem e disse algumas das 
palavras que ele próprio escrevera no 
Justiça Federal Hoje do dia 10 de junho. 

Dr. Ezequiel selecionou algumas pala-
vras dos textos da desembargadora Neu-
za Alves, de Iolanda Doria e de Luzineide 
Oliveira. Do primeiro artigo, destacou o 
trecho que diz: “Sua família era com-
posta dos muitos filhos que teve, não 
necessariamente biológicos”, lembrando 
que Cedraz cuidava de muitas pessoas 
como se fosse um verdadeiro pai, como 
no caso do saudoso colega Élvis Branne. 

Do segundo texto, enfatizou  a parte 
que diz: “Você, enquanto servidor só fal-
tou dar o seu sangue pela instituição Jus-
tiça Federal”, ressaltando alguns traba-
lhos que foram feitos por ele com extrema 
competência quando dirigiu o NUCJU. 

E sobre o texto da colega Luzineide, 
Dr. Ezequiel lembrou a parte em que ela 
comentava sobre as feias gravatas usa-
das pelo servidor e finalizou declarando: 
“Realmente, ele não caprichava nas gra-
vatas como caprichava no trabalho. Era 
um servidor que, se não se esmerava no 
vestir, se esmerava no servir”.

Por servidores da Subseção de Barreiras

A Subseção de Barreiras despediu-se, 
em 20/06/13, da diretora de Secretaria 
Rosemari Sabino dos Santos que, com 
muita habilidade e profissionalismo, este-
ve à frente das atividades administrativas 
deste Juízo. Durante sua gestão, sempre 
soube equilibrar firmeza com flexibilida-
de, exigência com bom senso, cobrança 
com compreensão. Seu trabalho árduo e 
incansável rendeu bons resultados não 
somente para a nossa Subseção, como 
para a toda a Região, a exemplo do 1º 
Mutirão de Audiências do JEF, cuja con-

Subseção de Barreiras se despede
da sua diretora de Secretaria

tribuição de Rose foi indiscutível, evento 
que entrou para a nossa história.

Depois de 15 meses, retornando a 
Salvador, para o seio de sua família, 
Rose deixa um ambiente de harmonia na 
Subseção de Barreiras, pois contribuiu 
para o crescimento da equipe em todos 
os aspectos. A mudança que se iniciou 
com a chegada da Dra. Marla e de Rose 
continuará, pois ao encontrar o caminho 
da evolução não se pode retroceder. 

Os parabéns são da nossa Subseção, 
pois tivemos o prazer de conhecer, a 
honra de trabalhar e o prazer de apren-
der com uma pessoa tão humana, equili-
brada, sensível, solidária e inesquecível 
como Rosemari! A sua marca fica para 
sempre em nossa vida profissional e em 
nossos corações. Desejamos-lhe muito 
sucesso nessa nova etapa de sua vida!

JFHHÁ DEZ ANOS

Alteração no Pro-Social
O Pro-Social destaca mais uma altera-

ção no seu regulamento geral: o prazo de 
90 dias para inclusão de servidores no-
vos. Decorrido este prazo, o beneficiário 
estará sujeito a carências de: I – 24 horas 
para atendimentos de urgência/emergên-
cia, com direito a serviços ambulatoriais, 
mesmo em ambiente hospitalar; II – 30 
dias para consultas médicas e exames la-
boratoriais e radiológicos simples; III – 60 
dias para procedimentos de diagnose, tra-
tamentos especializados, tratamentos se-
riados, procedimentos especiais e terapias 
ambulatoriais; IV – 180 dias para interna-
ções hospitalares clínicas e cirúrgicas, in-
clusive parto e assistência odontológica.

O servidor empossado terá 90 dias 
para solicitar a inscrição no programa 
sem a incidência de carências. A partir 
de tal prazo incidirão as carências acima. 
Servidores requisitados de estados e mu-
nicípios terão carência de 360 dias para 
a concessão dos benefícios do Programa, 
exceto em caso de emergência, e deverão 
contribuir sobre o maior valor da tabela 
de contribuição do titular.


