
Aniversariantes: Hoje: Vera Maria Barros Pereira (Numan) e Sammy Jin Amano 
Palma (Eunápolis). Amanhã: Luciana Fonseca de Freitas (Turma Recursal), Lelio 
Furtado Ferreira (Ilhéus), Karol Barfati Câmara de Aquino Kanzaki (5ª Vara), Kizz 
de Brito Barretto (Feira de Santana), Cristiane Collazo Doffini (Irecê), Caio Lessa de 
Omena (13ª Vara) e Itila Almeida Jacobina Oliveira (Irecê). Parabéns!!!
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“Ter filho é a melhor e mais completa/com-
plexa experiência que uma mulher pode ter. 
Não há amor maior que o de uma mãe pelo seu 
filho, não há. No dia em que minha única filha 
nasceu, também nasceu uma mãe, com todas 
as certezas e com todas as dúvidas possíveis. 
Minha menina é o melhor presente que já re-
cebi na vida.”

Maria de Fátima Riccio Gomes Motta,
analista judiciária, supervisora da CEMAN,

mãe de Adriele Riccio, de 24 anos

Procedimento para acessar
Connect-Jus mudou

No dia 27/04/21, o JFH publicou 
uma nota com orientações do Núcleo de 
Tecnologia da Informação (NUTEC) da 
Seção Judiciária da Bahia, sobre como 
utilizar a ferramenta Connect-Jus, cujo 
título era: “Saiba como usar a Platafor-
ma de Governança Digital Colaborati-
va do Poder Judiciário (Connect-Jus)”. 
Contudo, segundo informa o NUTEC, o 
procedimento mudou.

A partir de agora, para cadastrar-se 
no Connect-Jus, os interessados deve-

rão encaminhar um e-mail para a Diest 
(diest@trf1.jus.br) solicitando o aces-
so, onde deve constar as seguintes in-
formações:

• Nome;

• CPF;

• E-mail Principal;

• Telefone;

• UF de Lotação;

• Órgão de Lotação;

• Cargo.

O NUTEC ressalta ainda que, o ad-
ministrador regional responsável pelo 
cadastramento de qualquer pessoa do 
TRF1 no portal Connect-Jus é Gustavo 
Stenio.

Esta matéria está associada ao ODS 8 
(Trabalho Decente e Crescimento Econômi-
co), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) 
e 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes)

Inscrições abertas para
curso Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P)
A SEDER-BA - Seção de Desenvolvi-

mento e Avaliação de Recursos Humanos 
informa que estão abertas, até o dia 14 
de maio, as inscrições para a segunda 
turma do curso Agenda Ambiental na Ad-
ministração Pública (A3P).

Com carga horária de 20h e disponi-
bilizando 3 mil vagas, o curso tem como 
público-alvo gestores e servidores de ins-
tituições públicas, que tenham interes-
se em aderir à A3P ou que já possuem 
adesão à A3P, além de qualquer cidadão 
que deseje aprofundar seu conhecimento 
sobre o programa A3P e seus eixos te-
máticos.

O curso tem como objetivo capacitar 
gestores e servidores públicos para a im-
plementação do Programa Agenda Am-
biental na Administração Pública - A3P 
em suas instituições, assim como capa-
citar e sensibilizar a população em geral 
em temáticas relacionadas à gestão so-
cioambiental.

O conteúdo programático será o se-
guinte: • O que é e como participar da 
A3P; • Como implantar o programa A3P; 
• Sistema de Monitoramento da A3P - 
Ressoa; • Eixos Temáticos do Programa 
A3P; • Eventos (Fórum e Prêmio A3P); • 
Banco de Boas Práticas.

A Agenda Ambiental na Administração 
Pública (A3P) é um programa do Minis-
tério do Meio Ambiente que objetiva esti-
mular os órgãos públicos do país a imple-
mentarem práticas de sustentabilidade. A 
adoção da A3P demonstra a preocupação 
do órgão em obter eficiência na atividade 
pública, enquanto promove a preservação 
do meio ambiente. Ao seguir as diretrizes 
estabelecidas pela Agenda, o órgão públi-
co protege a natureza e, em consequên-
cia, consegue reduzir seus gastos.

Para fazer sua inscrição e obter mais 
informações sobre o curso, acesse: ht-
tps://ead.mma.gov.br/mod/page/view.
php?id=9412Último dia para se inscrever

no Curso Formação de
Conciliadores – Parte Teórica 

O Centro de Estudos Judiciários, do 
Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF) 
informa a realização do Curso Formação 
de Conciliadores – Parte Teórica - Turmas 
1 e 2/2021, no período de 11 de maio a 
25 de junho de 2021, na modalidade à 
distância. A ação educacional terá carga 
horária total de 48 horas-aula.

As inscrições encontram-se abertas 
até hoje, dia 5 de maio, pelo link: https://
educa.enfam.jus.br/inscricao-curso-for-
macao-de-conciliadores-parte-teorica-
-turma-1-e-2-2021

Antes de fazer sua inscrição, leia as 
instruções na página eletrônica de divul-
gação do curso: https://bit.ly/3gQmi6n.

Faça parte da inovação! Envie sua ideia para o NUCGE. 
Link para participar: https://bit.ly/3gLgs3a

† Nota de falecimento †
É com profundo pesar que informamos o falecimento, em São 
Paulo, de Walter de Barros Rodrigues Lopes. Advogado e Coro-
nel reformado do Exército Brasileiro, Walter Lopes era esposo 
da Juíza Federal Cynthia de Araújo Lima Lopes, titular da 14ª 
Vara da Seção Judiciária da Bahia e ex-Diretora do Foro des-
ta Seção Judiciária. Pelo seu jeito acolhedor e amigo, Walter 
era uma pessoa muito querida por todos aqueles que o conhe-
ciam, dentre eles diversos juízes, juízas, servidoras e servidores 
da Seção Judiciária da Bahia. Seu corpo será velado, hoje, das 
16 às 20h, no Cerimonial Pacaembu, na capital paulista. A Di-
reção do Foro transmite à família as mais sinceras condolências
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