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Aniversariantes
Hoje: José Robson Santos Silva (Campo Formoso), George de Araújo Menezes (Ita-
buna), Gustavo Magalhaes Barbosa (NUCJU) e João Pedro Dias Mendes (Feira de 
Santana).
Amanhã: Juiz federal Lincoln Pinheiro Costa (Ilhéus), Rubio Rocha de Souza (Vitória 
da Conquista), Josemar Augusto de Oliveira Brito Júnior (Barreiras), Ana Clara Bar-
bosa de Sousa (Vitória da Conquista) e Isadora Brito Matos (Vitória da Conquista).

Parabéns!

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juiz federal Fábio Moreira Ramiro, diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia. Redação, fotos, distribuição, revisão e impressão: Serviço de Comunicação Social - SERCOM. Encarregada: Rita Miran-
da. Diagramação e redação: Rodrigo Sarmento Silva dos Santos. Tiragem: 4 exemplares. Telefones: (71) 3617-2616. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41213-000. Site: portal.trf1.jus.br/sjba E-mail: jfh@trf1.jus.br.

A Supervisora da Biblioteca Luzinei-
de Araújo informa que amanhã, dia 28 
de julho, das 14 às 14h50, o colega Ri-
cardo Wilson Santos Guimarães, da Bi-
blioteca Digital, fará uma live destinada 
aos publicadores no e-DJF1 e Biblioteca 
Digital. É uma ótima oportunidade para 
tirar dúvidas sobre as recentes modifica-
ções na inclusão de publicações.

Prazo para a pesquisa “As Mulheres 
do TRF1” termina hoje, dia 27

Atenção magistradas, servidoras, pres-
tadoras de serviço e estagiárias da Justiça 
Federal da 1ª Região: hoje é o último dia 
para a participação na pesquisa elaborada 
pela Comissão de Estudos sobre a Partici-
pação Feminina na Justiça Federal da 1ª 
Região (Comissão TRF1 Mulheres).

É a primeira vez que as mulheres do 
Tribunal e seccionais estão sendo cha-
madas a opinar sobre tema especifica-
mente de seu interesse.

Não percam a chance de auxiliar 
a Comissão a entender a presença fe-
minina na JF1, as expectativas e as 
dificuldades vividas, além de desa-
fios a serem superados. A enquete irá 
nortear o trabalho da Comissão TRF1 
Mulheres, instituída pela Portaria Pre-
si 98966321 no dia 6 de março de 
2020.

Para responder à pesquisa, acesse: 
https://bit.ly/2Onu9J8. Sua participação 
é muito importante!

Qualquer dúvida no preenchimento 
do formulário deve ser enviada para o e-
-mail: trf1mulheres@trf1.jus.br.

Fonte: TRF1

É com profundo pesar que a Seção Judici-
ária da Bahia  informa o falecimento da servi-
dora Rosemary Gonçalves da Silva, ocorrido 
na madrugada de hoje, no Hospital Couto 
Maia, em decorrência da Covid -19. Lotada 
na SEPAT, Rosemary fez parte do quadro da 
Justiça Federal  desde 1992, e deixa cons-
ternados os colegas e amigos que aqui con-
quistou.

A Seção Judiciária da Bahia, por seus 
magistrados e servidores, externa à família 
de Rose, em especial, sua filha Amanda, os 
seus mais sinceros sentimentos. Abaixo, a 
singela homenagem de alguns amigos que se 
despedem:

“Rose da SEPAT, Dona Rose ou minha 
amiga, era assim que Rosemary Gonçalves 
era chamada pelos colegas da seção. A sua 
alegria e o seu sorriso preenchiam a SEPAT 
de simpatia. Séria e dedicada ao serviço, 
ela aderiu a alma da seção. Como um único 
ser, a SEPAT perde um pedaço de si. Sen-
tiremos saudades, mas a sua lembrança será de força e alegria. Adeus amiga. 
Nunca esqueceremos de ti.”  Colegas da SEPAT.

“Rose lutou bravamente por 21 dias e nos deixou fisicamente nessa madru-
gada. Foi uma guerreira! Dona de uma alegria só dela para atender a todos, 
deixará saudade, mas a sua simpatia estará sempre presente na SEPAT e na 
Justiça Federal. Não temos palavras para expressar o nosso sentimento. Neste 
momento toda a família NUCAF está em pensamento junto com Amanda, a 
filha de Rose, e toda a sua família! Que Rose sinta o nosso abraço, da SEPAT, 
do NUCAF e de todos os amigos da Justiça Federal”. Cristina Lessa, diretora do 
NUCAF.

“Muito triste o que ocorreu hoje. Um colega de trabalho é mais do que um 
simples colega. Fazemos parte de sua vida, e ela da nossa. Conhecemos suas 
qualidades e defeitos. Os seus filhos são como se fossem nossos também. Ouvia 
falar de Amanda desde que ela era pequena; Amandinha, era assim que Rose a 
chamava quando foi trabalhar na SEPAT. O meu Pedro era Pedrinho. Dói muito. 
Mas é a vida. vamos em frente”. Luis Cunha, surpervisor da SEPAT.

Margem da PalavraMensagem do Diretor do Foro
Este é um dia imensamente triste e pesaroso para a Justiça Federal na Bahia.

Há poucas horas, fomos informados que nossa colega Rosemary Gonçalves da 
Silva, conhecida por Rose, que estava lotada na SEPAT, não resistiu à doença cau-
sada pelo novo coronavírus, depois de 21 dias lutando para vencê-la, no Instituto 
Couto Maia.

Estamos todos consternados com essa perda irreparável, em especial, para sua 
filha Amanda e sua irmã, bem assim para seus amigos e colegas mais próximos. 

A DIREF está prestando todo o apoio necessário à família da querida servidora.

Em um momento em que sobram incertezas e temores e que somos obrigados 
a conviver com enorme pesar, esta Direção do Foro decidiu pela solicitação, à Pre-
sidência do TRF-1ª, da prorrogação do Plantão Extraordinário até 31 de agosto de 
2020, consoante já assim decidiram o TRT-5ª e o TJBA.

Manteremos todos os senhores e senhoras informados.

Abraços,

Fábio Moreira Ramiro
Diretor do Foro

A live abordará os seguintes assun-
tos: 1 – SEPUBLIC; 2 – Datas: Dis-
ponibilização/Publicação/Contagem 
de prazo; 3 – Art.16 da Resolução 
10115077; 4 – Arquivos: Imagem x 
PDF; 5 – Atos publicados no EDJF-1 
e inclusão na BD; 6 – Dicas rápidas 
na BD e no Sepublic. DURAÇÃO: 40 
minutos.

Amanhã tem live tirando dúvidas 
sobre as publicações na Biblioteca 

Digital e SEPUBLIC, às 14h

Conselho da Justiça Federal libera 
R$1,7 bilhão em RPVs

O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
liberou aos tribunais regionais federais 
(TRFs) os limites financeiros no valor de 
R$1.793.619.552,73 relativos ao paga-
mento das requisições de pequeno valor 
(RPVs), autuadas em junho de 2020, 
para um total de 167.472 processos, 
com 198.779 beneficiários.

Do total geral, R$1.321.056.976,16 
correspondem a matérias previdenciárias 
e assistenciais, a exemplo de revisões de 
aposentadorias, auxílio doença, pensões 
e outros benefícios, que somam 83.185 
processos, com 103.555 beneficiários.

Para o Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, do geral de R$454.895.231,04, 
a quantia correspondente a matérias 
Previdenciárias/Assistenciais foi de 
R$343.564.559,44 (19.729 proces-
sos, com 22.060 beneficiários)

O Conselho esclarece ainda que cabe 
aos TRFs, segundo cronogramas pró-
prios, o depósito dos recursos financeiros 
liberados. Com relação ao dia em que as 
contas serão efetivamente liberadas para 
saque, esta informação deve ser buscada 
na consulta de RPVs disponível no portal 
do tribunal regional federal responsável.


