
Aniversariantes
Hoje: Leila Macêdo Lessa (NU-
CJU), Maria das Graças Gonçalves 
de Araújo (18ª Vara), Alessandro da 
Mata Silva (Vitória da Conquista), 
Geovana Viana Conceição (Ilhéus) e 
Jean Carla Barbosa de Araújo (Paulo 
Afonso).
Amanhã: Cláudio José Bonfim da 
Costa (NUCGP), Denise Severo Fis-
cina (NUCAF), Bettina Santos Ben-
jamin (Vitória da Conquista), Ta-
ciana Braz Nascimento (7ª Vara) e 
Jorge Assis de Oliveira (VIPAC).
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8º Encontro de Diretores da Seção
e Subseções Judiciárias da Bahia realiza
a 2ª etapa da formação em eneagrama

O 8ª Encontro de Diretores da Seção 
Judiciária da Bahia e Subseções Judici-
árias se encerrou nesta terça-feira (12) 
com a segunda etapa da formação em 
eneagrama, ministrada pelas instrutoras 
Cláudia Resende Alves Venturini e Tânia 
Maria Resende Carvalho. O evento ocor-
reu na Sala de Treinamento do Anexo III 
desta Seccional e envolveu diretores de 
secretaria das subseções, diretores de se-
cretaria e de núcleos da capital.

O eneagrama trata-se de um sistema 
que descreve nove diferentes estratégias 
de sobrevivência que todo o ser humano 
utiliza para estar no mundo e funciona 
como um mapa que descreve nove emo-
ções humanas, cada uma relacionada a 
um padrão de comportamento, levando 
o participante a tornar conscientes as 
emoções que o influenciam diretamente, 
identificando seu estilo de atuação e os 
elementos motivadores e desmotivadores 
da vida pessoal e profissional.

A instrutora Cláudia Resende Alvez 
Venturini é graduada em Psicologia pela 
Universidade Federal do Espírito Santo e 
especialista em Saúde Mental e Depen-
dência Química. Tânia Maria Resende 
Carvalho é especialista em Psicologia 
Organizacional e do Trabalho na UCDB, 

especialista em Gestão de Pessoas pela 
FTED, graduada em Administração pela 
UFG (2011) e Pedagogia pela FIMES.

“O eneagrama oferece algumas fer-
ramentas que são usadas para a pessoa 
aprender a lidar consigo mesmo, são as 
ferramentas de autoconhecimento. Ao 
desenvolver essas ferramentas internas, 
a consequência é aprender a usá-las ex-
ternamente e, a partir disso, é possível 
entender o comportamento dos subor-
dinados, como é o caso dos diretores”, 
informou a instrutora Tânia Maria. 

A formação buscou contribuir na 
construção de um diretor que se carac-

terize como uma liderança forte, compre-
ensiva e capaz de otimizar o ambiente de 
trabalho. “O curso foi uma descoberta 
agradável, porque com ele eu aprendi a 
me ver de uma forma diferente e a ten-
tar olhar o outro de um modo mais to-
lerante, observando mais a qualidade e 
defeito de cada um, portanto, foi muito 
gratificante. Foi um curso extremamente 
inovador e buscarei aplicar o máximo no 
âmbito de trabalho e nas relações pes-
soais”, afirmou a diretora da 1ª vara da 
subseção de Itabuna, Daniela Malta.

O método é considerado internacio-
nalmente como um dos instrumentos 

contemporâneos de maior riqueza, pre-
cisão e eficácia para o desenvolvimento 
humano, usado em várias aplicações e 
disciplinas, tais como educação, artes, 
medicina, psicoterapia, entretenimento. 
Nos negócios, um grande número de or-
ganizações vem usando o eneagrama em 
seus programas de treinamentos como 
gestão de pessoas, comunicação, lide-
rança, gestão de conflitos, planejamento 
estratégico e formação de equipes.

Contente com o feedback recebido 
pelos diretores, Tânia Maria afirma que 
o objetivo foi alcançado e trata-se justa-
mente da desconstrução de determina-
dos ideais e atitudes já fixadas na mente 
e no cotidiano, para a construção de uma 
liderança mais sólida e capaz de perce-
ber os pontos relevantes a respeito de si 
mesmo e do outro.

Por Joyce Melo

Ampliado prazo de 
validade das carteiras 

do Pro-Social
A SECBE – Secretaria de Programas 

e Benefícios Sociais informa aos se-
nhores Beneficiários do Programa que 
as carteiras do Pro-Social, válidas até 
30.11.2017, terão seu prazo de valida-
de ampliado para o dia 31.01.2018, e 
que a Rede de Credenciados está sendo 
comunicada da decisão conforme circu-
lar 624 de 2017, da SECBE.

Alimentos e fraldas arrecadados
na Justiça Federal são doados

para o Lar Irmã Lourdes

Mais de 160 kg de alimento arrecada-
dos no X Seminário Internacional Brasil/
Argentina e 20 pacotes de fraldas ar-
recadados no XI Encontro de Corais da 
Justiça Federal da Bahia foram entregues 
na última segunda-feira (11) para a Ins-
tituição de Longa Permanência para Ido-
sos Lar Irmã Lourdes, localizada aqui no 
bairro de Sussuarana.

Estiveram presentes na entrega o Juiz 
federal da 7ª Vara e coordenador do Se-
minário Brasil/Argentina, Wilson Alves 
de Souza, a servidora Márcia Rodrigues, 
como representante da Comissão de 

Ação Social, e o agente federal da SEVIT, 
Washington Dias.

Fundado há 16 anos, o Lar Irmã Lour-
des possui natureza filantrópica, com re-
gistro de Utilidade Pública municipal e 
estadual, e tem como responsável o Dr. 
João Eudes de Santana Neto, médico 
geriatra. Atualmente abriga 50 idosos 
carentes e está sempre precisando de 
ajuda.

Segundo o presidente e morador do 
Lar Irmã Lourdes, José Carlos, o ILPI 
aceita doações de fraldas (Tamanho G, 
de preferência), alimentos, roupas e ma-
terial de limpeza. Se a pessoa não puder 
entregar a doação no local, uma alterna-
tiva para fazer sua contribuição é entran-
do em contato com o abrigo informando 
o endereço que a assistente social busca.

Bastante agradecido pelas novas doa-
ções, em nome de todos os moradores do 
lar, seu José aproveitou o momento para 
desejar um feliz Natal a todos.

O Lar Irmã Lourdes funciona na Rua 
Haroldo Caíno, 76-E, Sussuarana Nova. 
O telefone pra contato é o 3499-4020.

É indevida a incidência 
de imposto de renda 

sobre valores pagos por 
previdência privada

de 1989 a 1995
A 7ª Turma do Tribunal Regional Fe-

deral da 1ª Região considerou indevida 
a incidência de imposto de renda sobre 
o valor da complementação de aposen-
tadoria pago por entidade de previdên-
cia privada no período de 1º/1/1989 a 
31/12/1995. Nesses termos, julgou pro-
cedente recurso objetivando a restituição 
dos valores indevidamente descontados 
a título de imposto de renda sobre a com-
plementação de aposentadoria recebida.

Na decisão, o relator, juiz federal con-
vocado Clodomir Sebastião Reis, citou a 
Súmula 556 do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) que estabelece ser “indevida 
a incidência de imposto de renda sobre 
o valor da complementação de aposen-
tadoria pago por entidade de previdên-
cia privada em relação ao resgate de 
contribuições recolhidas para referidas 
entidades patrocinadoras no período de 
1º/1/1989 a 31/12/1995, em razão da 
isenção concedida pelo art. 6º, VII, b, da 
Lei 7.713/98”.

Fonte: TRF1


