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Aniversariantes
Hoje: Cássia Baqueiro (NUCJU), Mar-
cos dos Cabral (Campo Formoso), Kabir 
Pimenta da Silva (Vitória da Conquis-
ta), Aline Gomes da Silva (11ª Vara), 
Gracy Baliza Silva (Guanambi) e Paulo 
Freire (Paulo Afonso). Amanhã: An-
tônio Adry (Ilhéus), Luiz Carlos Vas-
concelos (Itabuna), Ana Carla Furrer 
(Turma Recursal), Larissa Lessa Borba 
(Eunápolis), Fábio Gonçalves (Feira de 
Santana), Leylane Bahia (Vitória da 
Conquista), José Alexandre da Silva 
(Guanambi), Jorge Rodrigues (Irecê), 
Deieri Ferreira (23ª Vara), Maria de 
Fátima Ramos (CS Gestão & Serviço) e 
Ivã Enes (Stefanini). Parabéns!!!

Lourdinha Araújo se despede 
do serviço público

Após uma belíssima carreira como ser-
vidora pública tanto na Caixa Econômica 
quanto na Justiça Federal, a servidora Ma-
ria de Lourdes Santos Araújo, nossa conhe-
cidíssima Lourdinha, se despediu do servi-
ço público na última sexta-feira.

A aposentadoria chegou para a nossa  
colega em um período extremamente pro-
dutivo e ela está cheia de planos para o 
futuro. Foi o que ela demonstrou para os 
diversos amigos que compareceram a um 
almoço especial em sua homenagem na úl-
tima sexta-feira nesta Seccional.

Lourdinha deixou a mensagem abaixo:

DESPEDIDA 

Já se passaram oito anos, mas parece 
que foi ontem o dia em que cheguei à Jus-
tiça Federal.

Como gerente geral do PAB da Caixa 
Econômica, cheguei em 2003. Fui supe-
rintendente na Região Norte e Nordeste da 
Bahia e gerente geral do PAB da Justiça 
Federal. A satisfação de fazer parte de uma 
comunidade tão especial que são os ser-
vidores e magistrados da Justiça Federal 
renovou minha motivação e impôs um novo 
desafio: conquistar meus novos clientes, 
evoluindo o relacionamento para transfor-
mar relação comercial em amizade. 

Em 2007, a satisfação foi ainda maior, 
pois desta vez não me limitei a admirar 
à distância a instituição Justiça Federal, 
bem como as pessoas que aqui exerciam 
as suas atividades profissionais, pois pas-
sei a participar diretamente da Instituição 
como servidora requisitada.

Naquele ano, o novo diretor do Foro, 
juiz federal Carlos d’Ávila me convidou 
para fazer parte da sua equipe de traba-
lho. Aceitei de imediato, independente de 
vantagens financeiras, pelo prazer e pela 

honra em trabalhar para a Justiça Federal, 
uma instituição com valores correlatos aos 
meus. Eu sabia que o desafio seria imenso, 
considerando a capacidade de Dr. Carlos.

O tempo foi passando, outras gestões 
surgindo: Dr. Paulo Pimenta, Dr. Scarpa, 
Dra Cynthia, Dr. Ávio, Dr. Iran.

Tal relação profissional durou oito anos. 
Como sabemos, coisas materiais sempre 
tem um tempo para começar e terminar, 
mesmo as boas. É justamente esse dina-
mismo que nos faz crescer, enxergar que o 
universo nos oferece inúmeras janelas de 
possibilidades, ávidas para serem abertas.

As relações materiais tem um termo. 
Já as coisas do coração são eternas!

Cada momento vivido aqui será sempre 
lembrado, os enormes desafios servirão de 
motivação para enfrentar outros que pode-
rão vir. As brincadeiras, os saraus, o coral!

As amizades, essas permanecerão para 
sempre.

A gratidão será sempre reconhecida: 
a Dr. Carlos D’Ávila, que me requisitou à 
Caixa. Foi o meu primeiro e grande mes-
tre, com quem dei meus primeiros passos 
como servidora da Justiça Federal. Sou 

grata a todos os diretores do Foro, que 
sempre se empenharam na árdua tarefa 
de renovar a minha cessão.

Sempre tive desafios de trabalho li-
gados às estratégias de administração 
dos juízes que passaram pela Direção do 
Foro. Aprendi muito com cada um, pois 
sempre deram o exemplo de comprome-
timento com a missão da Justiça Fede-
ral, focalizando, também, a qualidade de 
vida dos servidores.

Minha gratidão a todos os colegas 
que sempre me acolheram tão bem, ao 
ponto de nunca ter me sentido estranha 
ao quadro da Justiça Federal, em espe-
cial a Quaresma, Sandra, Sidinei, Xará, 
Nélio, Ilton, Seleno, Graça Lessa, Améri-
co, Zacarias, Lorena, Rubem, os colegas 
da 12ª Vara, do NUASG, do NUCRE e 
tantos outros.

Também aos terceirizados que, em 
nome de Olga, Antônia e Eron, agradeço 
o carinho que sempre tiveram comigo, 
bem como os profissionais do Espaço Te-
rapêutico. 

Estou finalizando minha passagem 
pela Justiça Federal com Dr. Ávio, um 
grande juiz e maravilhoso ser humano, 
pois sempre tem um olhar especial sobre 
a pessoa. Esse olhar faz muita diferença 
nos áridos tempos de hoje.

Enfim, o dia 27 de maio ficará mar-
cado na minha vida: o último dia que 
atuei como servidora requisitada pela 
Justiça Federal, pois o dia 28 será mar-
cado como o primeiro dia como aposen-
tada da Caixa.

Tenho muitos planos para o futuro, tan-
tos que ainda não consegui escolher neste 
momento o que trilhar, pois quero sabore-
ar um pouco mais esse momento.

Fórum Teixeira de Freitas recebe novos brises 
O Fórum Teixeira de Freitas está recebendo de volta os brises 

que foram retirados durante a última revitalização e pintura do pré-
dio, finalizada em novembro do ano passado.

Brises, para quem não sabe, são aquelas placas horizontais e 
verticais intaladas do lado externo das janelas, elementos de ar-
quitetura cuja função é reduzir a incidência de sol nas vidraças, e 
consequentemente, a carga térmica nas salas, aumentando a efici-
ência dos equipamentos de ar condicionado. Eles são muito úteis 
na redução do custo de energia elétrica e no conforto do ambiente 
de trabalho.

A retirada dos antigos brises de cimento foi necessária porque 
eles estavam estragados e com risco de queda das pesadas placas, 
datadas da construção do edifício-sede, inaugurado em 1991. 

Atualmente, os brises são feitos de materiais bem mais leves, 
como o alumínio, como é o caso do modelo ora adotado. Durante a 
atual reinstalação serão necessárias interdições temporárias de algumas áreas, conforme será informado oportunamente. A obra abrange 
as fachadas do edifício sede.

O início dos serviços foi 18 de maio e a finalização está prevista para o final do mês de julho a cargo da empresa MF Construções, 
Incorporadora, Comércio e Representações Ltda. 

Na última vez que o prédio recebeu uma revitalização, houve limpeza das fachadas para remoção de fungos com sanitizante e 
mangueiras para a lavagem pois não se teve como utilizar jato d’água devido ao estado  ruim da textura e reboco existentes. Também 
foram tratadas as trincas e fissuras, além de recomposição das áreas de onde se retirou os brises. Paralelamente ocorreram raspagem de 
texturas e aplicação de fundo preparador para iniciar a pintura. Como vários trechos de textura estavam  descolados do reboco, houve a 
necessidade  de retirá-los e aplicar nova textura. Também foram tratados e pintados o Brasão e os letreiros das fachadas. 

NUTEC realiza reparos 
emergenciais em 

rede de fibra ótica
A equipe do NUTEC percebeu na última 

terça-feira, 26/5 a perda da conexão com 
o prédio dos JEFs. Foram feitos testes lo-
cais, sem sucesso. Em seguida os técnicos 
percorreram a rota de fibra óptica que liga 
o prédio à Sede da Justiça e nada  foi cons-
tatado na área externa.  

Percorrendo a rota interna verificaram-
-se caixas de passagem solapadas e inun-
dadas e grande erosão em parte do terreno 
próximo às obras do Anexo III.

Providências emergenciais - O NUTEC 
contactou empresas especializadas para 
resolução do problema quando verificou-se 
o rompimento das fibras a 118 metros do 
CPD. A erosão arrastou o duto, rompendo 
as fibras em diversos locais. Constatou-se 
a gravidade da situação e a impossibilidade 
de resolução em poucas horas, o que foi 
informado aos gestores do JEF.

Em reunião emergencial foram definidas 
as ações. Toda a equipe, incluindo os direto-
res do Foro e da SECAD, foi a campo esco-
lher melhor rota, especificações dos cabos 
de fibra, dutos e demais materiais. Devido à 
necessidade de compra do material, o servi-
ço só pode ser iniciado no dia seguinte.

Logo cedo a equipe iniciou o traba-
lho, não se atendo apenas ao local da 
erosão como também às caixas de pas-
sagem alagadas e danificadas. Por isso 
escolheu-se rota aérea para a passagem 
dos novos cabos. 

Conclusão - O trabalho se dividiu em 
dois, com as equipes da Engenharia e da 
SESEG criando a nova rota, e a empresa 
efetivando a passagem dos cabos pelos 
postes internos à seccional.

O serviço de passagem de cabos pelos 
postes, fusão inicial no início da rota, en-
contro entre as rotas aérea e marginal ao 
prédio até entrar no CPD durou todo o dia 
e contou com acompanhamento e apoio do 
Nutec, Seseg E Engenharia. As fusões no 
interior do CPD foram concluídas às 22h, 
quando se verificou a restauração da co-
nectividade com o prédio dos JEFs.

O NUTEC estará executando em breve a 
troca de todo o cabeamento, desde a saída 
do prédio sede até o prédio dos JEFs. Além 
disso, está buscando uma outra rota para 
criar uma alternativa de conectividade.


