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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Rudá Paraguaçu Pontes Montei-
ro (NUTEC) e Maria Luisa Amado Cha-
ves Guerra (SECAD). Amanhã: Cláudio 
José Bonfim da Costa (NUCRE), De-
nise Severo Fiscina (NUCAF) e Jorge 
Assis de Oliveira (Áquila).

Parabéns!!!

Campanha da 
ASSERJUF garante 

recursos para funeral 
A ASSERJUF realizou uma campanha 

para arrecadar recursos para o pagamento 
do funeral do irmão do funcionário da Del-
ta, Saturnino Silva do Sacramento.

O pai do funcionário  faleceu no dia 5/11 
e, no dia 8/11, seu irmão. Para o sepulta-
mento do pai ele estava preparado, mas não 
para o enterro do irmão. Mesmo contratan-
do a funerária mais barata possível, ele não 
teve condições de pagar. Em razão disso, a 
ASSERJUF fez uma campanha para ajudá-
-lo e Saturnino pode pagar pelo enterro do 
irmão. Ele ficou emocionado ao receber a 
contribuição das mãos de Luzineide Oliveira 
e fez questão de trazer o comprovante do 
pagamento de R$ 1.000,00 à funerária.

Leia o seu relato: "No meio da tristeza 
do meu luto, fiquei feliz, porque mesmo 
as pessoas que não me conhecem se sen-
sibilizaram com meu problema e me aju-
daram a pagar o funeral do meu irmão. 
Que Deus abençoe a cada um que me aju-
dou.” A fé que tenho em Deus é tanta que 
Ele sempre me respondeu nas horas que 
mais precisei. Deus sempre abriu as por-
tas pra mim. Acreditem e também tenham 
fé nesta força. Que este ano de 2014, 
Deus abençoe a família de cada um.

Agradeço em especial aos que toma-
ram a frente desta ajuda: Luzineide Olivei-
ra e Marivaldo Araújo, da Delta.”

Foi tão relevante o I Encontro de Di-
retores de Varas e SECADs da 1ª Região 
– Intercâmbio de Boas Práticas, realizado 
em Cuiabá, nos dias 7 e 8/11 e organiza-
do pela Seccional de Mato Grosso, com o 
apoio do TRF1, que a Seção Judiciária da 
Bahia já está se mobilizando para organizar 
o segundo evento do tipo, programado para 
o mês de abril.

Em Cuiabá, foram dois dias de intensos 
trabalhos e muita interação entre os dire-
tores, com palestras, workshops e oficinas 
voltadas ao compartilhamento e dissemi-
nação das boas práticas adotadas por cada 
Seccional.

A diretora da SECAD do Mato Grosso, 
Maria Cecília Custódio, uma das idealiza-
doras do evento, agradeceu ao Tribunal e à 
DIREF daquela Seção Judiciária, afirmando 

Bahia prepara II Encontro de Diretores 
de Varas e SECADs da 1ª Região

que sem esses apoios, o encontro não teria 
sido possível. 

Nos dois dias do encontro, foram dis-
cutidas as conquistas e dificuldades dos 
diretores. Segundo os organizadores, “as 
dimensões do TRF1, que de início repre-
sentam a dificuldade das distâncias en-
volvidas e dos recursos, nem sempre sufi-
cientes, que precisam ser administrados, 
traduzem-se em nosso maior trunfo. 

Sabemos que a dimensão da 1ª Região 
pode ser vista como fator que traz dificul-
dades ao gerenciamento e divisão dos re-
cursos mas nos utilizaremos dessa adversi-
dade em benefício comum, na medida em 
que compartilharemos as diversas formas 
de trabalho e as práticas por nós criadas, 
fruto das peculiaridades de cada Estado”. 

Encerrado o I Encontro, coube à Seção 
Judiciária de Mato Grosso reunir e sistema-
tizar todas as práticas apresentadas pelos 
diversos participantes, classificando-as 
por área, número, nome, descrição, propo-
sitores e proposta de melhoria, o que foi 
concluído na forma de dois relatórios, um 
da área administrativa e outro da área fim, 
entregues aos dirigentes do tribunal com 
solicitação de que sejam implementadas 
as melhorias necessárias nos Sistemas Pro-
cessuais e Administrativos utilizados, bem 
como para que divulgue as práticas entre 
as Seções Judiciárias. 

Todas as práticas apresentadas estão 
disponibilizadas no portal www.jfmt.jus.br, 
para livre consulta.

A Seccional da Bahia esteve representa-
da no encontro, pelos diretores Sidinei José 
de Souza, substituto automático da Direção 
da SECAD, Marcelo Patterson, representan-
te das Varas Cíveis, Leila Lessa, represen-
tante das Varas Fiscais, Manuela Maciel, 
representante das Varas de JEFs e Emerson 
Souza, representante das Varas Penais.

Segundo Sidinei de Souza, o I Encontro 
de Diretores foi idealizado e realizado com 
maestria. “Além de termos sido maravilho-
samente bem recebidos na sede daquela 
Seção Judiciária, participamos de um en-
contro extraordinário em termos de conte-
údo e eficácia. Nos dois dias do encontro, 
foi realizado trabalho de integração entre 
os mais de 60 participantes e feita a com-
posição das oficinas para a discussão das 
boas práticas, dividindo os participantes 
em dois blocos de interesse: os diretores 
de SECADs e os de Secretarias”.

Ao final, foram escolhidas boas práticas 
administrativas e de Varas, sendo que duas 
das práticas da área administrativas foram 
da Bahia: Sistema de Controle de Venci-
mento de Contratos Administrativos, ideali-
zado pela diretora da SECAD, Sandra Bar-
co Nogueira e realizado pelo servidor Fábio 
Damasceno (SEMAD); e Numeração Auto-
mática de páginas de Processos, idealizada 
por Sidinei José de Souza e realizada pelo 
servidor Eduardo Sérgio Santana (SEMAD). 

A prática selecionada da área judiciária 
foi da 5ª Vara da Seção Judiciária do Mato 
Grosso: Controle do cumprimento de penas 
substitutivas visando a suprir a inexistência 
de controle eletrônico do sistema proces-
sual de acompanhamento do cumprimento 
de pena substitutiva.

Dirigentes reunidos no encerramento do I Encontro de Diretores de Varas e SECADs da 1ª Região

Por Bono Vox

“Como um ativista eu praticamente 
tenho feito o que Nelson Mandela disse 
desde que eu era adolescente.

Nós nos tornamos amigos. Eu, como to-
dos os outros, estava hipnotizado pela sua 
manobra hábil como líder da África do Sul. 

Mandela viu a pobreza extrema do seu 
país. ‘Milhões de pessoas estão presas na 
prisão de pobreza. É hora de libertá-las’, 
disse ele em 2005. ‘Como a escravidão e o 
apartheid, a pobreza não é natural. E é pos-
sível ser superado pelo homem. Às vezes, 
ela cai em uma geração a ser grande. Pode 
ser que vocês sejam essa grande geração.’ 

"O homem que não podia chorar"

Certamente, coube a Mandela ser 
grande. Seu papel no movimento contra 
a pobreza extrema era imenso. Ele traba-
lhou para o cancelamento da dívida mais 
profunda, para uma duplicação da ajuda 
internacional, para o comércio e o investi-
mento privado e transparência para com-
bater a corrupção . 

Ele tinha humor e humildade em sua 
atitude, e ele era mais inteligente e mais 
engraçado do que o desfile de líderes 
mundiais que se reuniram para vê-lo. Ele 
fisgava seus convidados: ‘O que um ho-
mem poderoso como você quer com um 
revolucionário velho como eu?’

Risos, não lágrimas, foi a forma prefe-
rida de Madiba - exceto em uma ocasião, 
quando o vi quase engasgar. Foi em Robben 
Island, no pátio externo da cela na qual ele 
passou 18 dos seus 27 anos de prisão. Ele 
estava explicando por que ele decidiu usar 
o seu número de prisioneiro, 46664, para 
uma resposta à pandemia da AIDS que di-
zimava tantas vidas africanas. 

Um de seus companheiros de cela me 
disse que o preço pago por Mandela para 
trabalhar na mina de calcário não era 
amargura ou até mesmo a cegueira que 
pode resultar de estar em exposto ao re-
flexo branco dia após dia. Mandela ainda 
podia ver, mas o dano da poeira para os 
canais lacrimais o deixou incapaz de cho-
rar. Por toda clarividência e visão deste ho-
mem, ele não poderia produzir lágrimas em 
um momento de auto-dúvida ou tristeza.

Ele passou por uma cirurgia em 1994 
para ter esse direito. A partir de então, ele 
poderia chorar.

Hoje, nós podemos”

(Trecho de ensaio publicado na Revista Time)

Manutenção de rede 
pode deixar portal

indisponível no dia 14
Devido à necessidade de manutenção 

nos equipamentos de rede no próximo 
sábado, 14/12, das 8h às 13h, poderá 
haver indisponibilidade nos serviços de 
acesso ao Portal TRF1, internet, sistema 
Processual, e-Cint e e-Proc .

Entrega de novas 
carteiras Pro-Social
As novas carteiras do Pro Social es-

tão disponíveis para os associados titu-
lares, a partir de hoje e serão válidas até 
30/11/2015. 

Para os servidores lotados no Fórum 
Teixeira de Freitas e no Prédio dos JEFs 
elas podem ser retiradas na recepção do 
respectivos consultório médicos. Para os 
das Subseções, nas respectivas SESAPs.

As antigas carteiras terão validade para 
atendimento na rede credenciada somen-
te até 28/02/2014, quando será vedado 
o atendimento dos beneficiários que não 
apresentarem a nova carteira, acompanha-
da do documento com foto.

A substituição das carteiras objetiva atu-
alizar os dados nelas constantes e melhorar 
o acompanhamento e controle do seu uso. 
Nas novas carteiras contam datas de valida-
de, de nascimento e de adesão, condições 
“sem carências ou com carências, e descri-
ção dos prazos das carências. Mais informa-
ções pelos fones (71) 3617-2792/9133, ou 
pelo email sebes.ba@trf1.jus.br.


