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Aniversariantes
Hoje: Clovis Barreto dos Reis Filho (Irecê). Amanhã: Reinaldo Lopes Rocha (Nuasg), Andrea Oliveira de Almeida (14ª 
Vara) e Luciana Amorim Trindade (9ª Vara). Domingo: Francisco das Chagas Silva (Juazeiro), Marcos Tulio Ladeia Vilasbo-
as (19ª Vara), Vanessa Vale de Oliveira (8ª Vara), Manuela Affonso Ferreira Maciel (4ª Vara), Vitório Batista Lima da Silva 
(15ª Vara), Hugo Jobim Rios Trindade (Guanambi), Karine Magalhães Cavalcante Côrtes (Turma Recursal), Caroline Dias 
Lago (Ilhéus) e Thiago Souza Macedo. Segunda-feira: Larissa Davi Cabus (18ª Vara) e Fabíola Fátima Pita Bispo (4ª Vara).

Parabéns!

TRF1 prepara evento 
cultural virtual

em comemoração
ao Dia dos Pais

Com dicas de comportamento, lazer e 
gastronomia entre pais e filhos, o TRF 1ª 
Região realizará no dia 7/08 um evento 
cultural em comemoração ao Dia dos Pais.

A homenagem, com início às 15h, 
será transmitida via Teams e pelo canal 
do TRF1 no YouTube e será aberto pelo 
presidente do TRF1, desembargador fe-
deral I’talo Mendes.

Na programação da atividade, estão a 
palestra “Pai zen, filhos também”, minis-
trada pelo terapeuta corporal e instrutor 
de mindfulness Marcus Santos; a pales-
tra “Esportes e aventuras com os filhos”, 
conduzida pelo atleta Weimar Pettengill, 
e o workshop “Como preparar um pulled-
pork em casa”, com Lucas Parente, chef 
e proprietário do Lucas Barbecue.

A animação do evento ficará por con-
ta da banda “Autoridades Coatoras”, com 
a participação de servidores da SJMG, 
que farão apresentação de música.

O evento está sendo coordenado pela 
Assessoria de Relações Públicas e Ceri-
monial do órgão.

Nova intranet da JF1 estará 
disponível para usuários a partir

do dia 3 de agosto

A modernização da página eletrônica 
na intranet da Justiça Federal da 1ª Re-
gião já é uma realidade. A partir da pró-
xima segunda-feira, 3 de agosto, o corpo 
funcional da JF1 poderá utilizar a nova 
intranet, pensada e produzida em con-
formidade com os preceitos e as práticas 
modernas de comunicação.

Com natureza de plataforma de tra-
balho e conteúdo de interesse do públi-
co interno da JF1, a nova intranet conta 
com itens de acessibilidade, calendário 
de eventos, notícias e avisos, galerias de 
imagens e vídeos, catálogo telefônico, 
visualização de contracheque, acesso ao 
sistema Forponto, lista de aniversarian-
tes e de classificados e muito mais!

O leiaute e a arquitetura de informa-
ções do novo portal interno do Tribunal 
Regional Federal e das Seções Judiciárias 
da 1ª Região foram aprovados mediante 
a Portaria Presi 10410247.

De acordo com o normativo, o portal 
interno do TRF1 será mantido e alimen-
tado pelas seguintes unidades: Secreta-
ria de Tecnologia da Informação (Secin); 
Assessoria de Assuntos da Magistratura 
(Asmag); Secretaria de Gestão de Pes-
soas (SecGP), Núcleo de Governança de 
TI (NuGTI); Assessoria de Comunicação 
Social (Ascom); Assessoria de Relações 
Públicas e Cerimonial (Asrep) e Centro 
de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 
de Pessoas (Cedap), dentro das compe-
tências de cada uma. Já a manutenção e 
a alimentação das páginas da Seccionais 
ficarão sob a responsabilidade das unida-
des correspondentes.

Para ver o leiaute da nova intranet 
ou obter mais informações, acesse a 
íntegra da Portaria no link: https://bit.
ly/2CX6ZYg

Fonte: TRF1

Unidades da JFBA já podem enviar 
correspondências diretamente pela internet

O Sistema de Postagem Eletrôni-
ca, Programa desenvolvido pelos COR-
REIOS, permite o envio de correspondên-
cia de forma remota, feito diretamente 
pela Unidade, sem necessidade de im-
pressão de guias nem utilização de enve-
lopes. Oferece facilidades também com 
o cadastro de Remetentes, Destinatários, 

Modelos de Documentos, etc. Além dis-
so o SPE é sincronizado com os sistemas 
dos Correios, e o usuário pode rastrear as 
correspondências enviadas.

O programa só permite o envio de 
cartas com apenas uma lauda, ou 52 

linhas, e não aceita uso de QRCode. Já 
o Sistema e-CARTA é mais completo 
do que o SPE, porém ainda não está 
previsto no Contrato celebrado entre 
a JFBA e os Correios, e por ser uma 
tecnologia que trabalha de forma in-
tegrada aos sistemas eletrônicos dos 
Órgãos, necessitará de conexão com os 
programas judiciais utilizados na Sec-
cional. Estão sendo feitos estudos so-
bre a viabilidade da sua implantação e 
isso envolverá, além da SECAM, o NU-
TEC e a SEMAD.

O SPE já está sendo utilizado por al-
gumas Unidades, de forma alternativa, 
nesse momento de teletrabalho. O PA SEI 
que norteia esse projeto é o de Núme-
ro 0006112-63.2020.4.01.8004 e ali 
contém todas as informações sobre o Sis-
tema e Manuais de utilização. Para mais 
informações, entrar em contato com a 
SECAM por meio de mensagem via apli-
cativo TEAMS.

Veja os destaques do 
programa Inteiro Teor 

desta semana
No Inteiro Teor deste sábado, dia 1º 

de agosto, fique por dentro das princi-
pais decisões da Justiça Federal da 1ª 
Região, como a que manteve a conde-
nação de um homem que extraía areia 
ilegalmente de terreno próximo a uma 
rodovia no Tocantins.

Em outra reportagem, entenda como 
o TRF1 garantiu indenização por danos 
morais a uma compradora de imóvel na 
planta por atraso na obra.

A programação deste sábado traz, 
ainda, como uma viúva que se casou no-
vamente teve o direito de restabelecer a 
pensão por morte que recebia. Confira o 
desfecho de todas essas histórias no Pro-
grama Inteiro Teor, da TV Justiça, neste 
sábado.

O Inteiro Teor é uma produção da As-
sessoria de Comunicação Social do Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região. Após 
a exibição na TV Justiça, o programa fica 
disponível no canal do TRF1 no YouTube.

Último dia para votar 
nos representantes 

dos servidores ativos e 
inativos no Conselho

do Pro-Social

A votação para a escolha dos repre-
sentantes dos servidores ativos e inativos 
no Conselho Deliberativo do Programa de 
Assistência aos Servidores e Magistrados 
da 1ª Região (Pro-Social) termina hoje, 
dia 31 de julho, e a sua participação é 
muito importante!

Para votar, os beneficiários titulares 
do Programa podem clicar no link: ht-
tps://bit.ly/2P2cnvB ou no banner dispo-
nibilizado na página inicial do portal do 
TRF1 e seguir as instruções na tela.

Os candidatos a representarem os ser-
vidores durante o biênio 2020-2022 são:

Representantes dos Servidores Ati-
vos: Isaac Raymundo de Lima (SJMG); 
Lays Noleto Silva (SJTO); Lilian Ribeiro de 
Oliveira (SJMG); Marcos de Oliveira Dias 
(TRF1) e Temistocles Soares Leal (TRF1).

Representantes dos Servidores Inati-
vos: Francisca Portela Correia (SJDF) e 
José Maria de Andrade (TRF1).

Os currículos e as propostas dos can-
didatos estão disponíveis para consulta 
na página do Pro-Social, portal do TRF1.

Exercite seu direito de escolha! Participe!


