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Aniversariantes
Hoje: Lina Dantas Barreto (20ª Vara), 
Adroaldo Magalhães Fonseca (NU-
ASG), Ana Cláudia Dias Lima Seixas 
(Turma Recursal), Patrícia Coutinho 
Viana (4ª Vara) e Allan Miranda San-
tos Cerqueira (Guanambi). Amanhã: 
Katy Carolina Castro Xavier (Juazeiro), 
Evie Cristine santos de Araujo (Turma 
Recursal) e Marcus Vinicius Barbosa 
do Nascimento (NUCOM). Sábado: 
Patrícia Farias de Oliveira (Juazeiro) 
e Anna Caroline Araujo Nascimen-
to (22ª Vara). Domingo: Emerson de 
Aguiar Souza (Paulo Afonso), Wald-
ner de Arruda Maribondo (Juazeiro), 
Carolina Oliveira de Andrade Pedrei-
ra (16ª Vara), Andrea Mara de Alen-
car Magalhães (11ª Vara) e Antonio 
Carlos de Oliveira Figueiredo (CEF). 
Segunda-feira: Djalma Alves de San-
tana (5ª Vara), Maurício Silva Araújo 
(Alagoinhas), Felipe Mendonça Mon-
teiro de Carvalho (Paulo Afonso), Gir-
lene de Sá Sousa (Feira de Santana), 
Laura Nascimento Bezerra Freire (23ª 
Vara), Leandro Andrade da Silva (Je-
quié) e Lívia Nara de Andrade Moreira 
(16ª Vara).

Parabéns!

Subseção de Campo Formoso dá boas-vindas 
a nova diretora de secretaria, Leila Lessa

Na tarde da última quinta-feira 
(14/06), os juízes, servidores, estagiá-
rios, cedidos e prestadores de serviço da 
Subseção Judiciária de Campo Formoso 
saudaram a chegada da nova diretora de 
secretaria, Leila Macedo Lessa, com um 
lanche de boas-vindas.

Na oportunidade, o juiz federal Rafael 
Ianner, diretor da subseção judiciária, ex-
ternou sua gratidão à servidora Luciana 
Figueredo Amaral Ribeiro, a qual ocupou 
o cargo de diretora de secretaria pelo pe-
ríodo de seis anos, enfatizando que o seu 
apoio e a sua dedicação na condução das 
profundas mudanças implantadas desde 
a chegada do magistrado à Subseção, em 
janeiro de 2015, foram indispensáveis 
para  consecução das metas definidas 
e resolução de gravíssimos problemas.  
Ademais, elogiou  e agradeceu o trabalho 
e o empenho de toda a equipe.

Ao apresentar a nova diretora,  o di-
retor da subseção enfatizou a admiração 
que sempre nutriu por Leila Lessa, des-
tacando a sua vasta experiência como 
oficial de gabinete na 20ª Vara da Seção 
Judiciária da Bahia, diretora do NUASG 
na gestão do juiz federal Carlos d’Avila 
Teixeira, chefe de assessoria de gabinete 
do desembargador federal Cândido Mo-
raes Pinto Filho, diretora de secretaria da 
16ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, 
diretora do NUCJU na gestão da juíza fe-
deral Cláudia Oliveira da Costa Tourinho 

Scarpa e secretária da Câmara Regional 
Previdenciária da Bahia desde a sua ins-
talação.

Leila Lessa agradeceu o acolhimen-
to dos magistrados e  servidores, afir-
mando que a gestão de processos pas-
sa inicialmente pelo fortalecimento da 
equipe, com valorização do quadro de 
servidores, sem os quais não se con-
segue  alcançar qualquer resultado po-
sitivo, e se comprometeu  a dar segui-
mento ao excelente trabalho que já vem 
sendo realizado na Subseção de Campo 
Formoso.

O juiz federal substituto Pedro Vini-
cius Moraes Carneiro pediu a palavra 
para desejar sucesso à nova diretora. 
A servidora Luciana Ribeiro desejou-
-lhe boas-vindas, colocou-se à disposi-
ção para colaborar no que for preciso e 
registrou que Leila estava sendo rece-
bida de braços abertos por uma equipe 
competente, unida e engajada com o 
serviço.

18ª Vara confraterniza 
conquista do Selo 

Estratégia em Ação 
Diamante 2017

A 18ª Vara comemorou, em grande 
estilo, a conquista do Selo Estratégia em 
Ação 2017 - Categoria Diamante com 
um lanche oferecido na tarde do último 
dia 08/06 e um almoço na segunda-feira 
do dia  11/06. 

Num clima de muita alegria e descon-
tração, a equipe ressaltou a importância 
de celebrar as conquistas alcançadas e 
renovar diariamente as energias,  por 
meio de um ambiente de trabalho saudá-
vel, pautado na colaboração e confiança 
mútua. 

Participaram da celebração o magis-
trado da unidade, juiz federal Paulo Ro-
berto Lyrio Pimenta,  todos os servidores 
da vara, além de colegas da JF que já 
integraram a equipe. 

JFH alcança marca de 5 mil edições

O Justiça Federal Hoje acaba de al-
cançar a marca de 5 mil edições, em 
quase 22 anos de existência.

Criado pelo juiz federal Pedro Braga 
durante sua gestão como Diretor do Foro, 
a Seção Judiciária da Bahia é a única das 
14 Seccionais da Justiça Federal da 1ª 
Região que conta com um jornal próprio 
diário, nas versões impressa e virtual, 
esta última versão aberta ao público, e 
que é editado initerruptamente desde 1º 
de agosto de 1996.

O objetivo do jornal, desde sua funda-
ção, foi informar e integrar os servidores 
através da divulgação no periódico de no-
tícias importantes da Seção Judiciária da 
Bahia, do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região e do Poder Judiciário em geral, 
especialmente no âmbito federal.

Notícias relacionadas a temas adminis-
trativos, textos de caráter jurídicos, cultu-
rais e sociais também tem espaço por aqui, 
como é o caso dos aniversariantes do dia,                                                                                                                                             
publicados religiosamente e de confrater-

nizações de unidades, como as duas no-
tícias que também estão sendo veiculas 
nesta edição. 

No decorrer desses 5 mil informativos, 
o JFH passou por várias transformações, 
desde a sua linha editorial até o design, 
assim como também foi coordenado por 
diversos diretores do Foro e supervisio-
nado por diversos servidores, que são 
encarregados da importante missão de 
seguir com o bom trabalho iniciado em 
1996, e que com certeza também fazem 
parte dessa história.

Seja nos murais, displays, e-mails ou 
Facebook, o Justiça Federal Hoje segue 
buscando a melhor forma de alcançar 
seus leitores e conquistar ainda mais 
pessoas, levando informação e conteúdo 
que sejam de interesse destas.

Por este motivo, em breve será rea-
lizada uma pesquisa a fim de avaliar os 
interesses dos leitores do JFH e, assim, 
poder estreitar ainda mais a relação com 
audiência.

Equipe de TV do TRF1 
retoma discussão sobre 
horário especial para 

estudantes adventistas
O Via Legal desta semana mostra a 

história de uma estudante adventista de 
Brasília que teve as provas de um con-
curso público marcadas para o sábado e 
solicitou a realização dos exames para o 
fim do dia, mas não conseguiu ter seu 
pedido atendido. Ela, então, recorreu à 
Justiça, e o TRF1 determinou que as pro-
vas fossem aplicadas após as 18h.

Produzido pelo Conselho da Justiça 
Federal (CJF) em parceria com os Tribu-
nais Regionais Federais, o programa é 
exibido nas TVs Cultura, Justiça, Brasil 
além de em outras 19 emissoras regio-
nais. Confira os horários de exibição e as-
sista à programação também pelo canal 
no YouTube do Via Legal e do CJF.

TV Justiça: 20 de junho (quarta-fei-
ra), às 21h; 21 de junho (quinta-feira), 
às 12h (reprise); 23 de junho (sábado), 
às 21h (reprise); 24 de junho (domingo), 
às 16h (reprise) e 26 de junho (terça-fei-
ra), às 12h (reprise). TV Cultura: 24 de 
junho (domingo), às 6h30, e TV Brasil: 
24 de junho (domingo), às 6h.

Fonte: TRF1


