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Aniversariantes  
Hoje: Fábio Valois Ferreira (Juazeiro). 
Amanhã: Antonio Magela França de 
Lima (10ª Vara), Giselle Ribeiro da 
Silva (Guanambi) e Itamara Fernan-
des Barbosa (Bom Jesus da Lapa).           

Parabéns!!!
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Aplicativo Pro-Social Móvel permite 
consultar a rede credenciada 

das Subseções Judiciárias
O Pro-Social Móvel permite agora 

consultar a rede credenciada das Sub-
seções. Para aqueles que já instalaram 
oaplicativo, a  atualização é automática

Para instalar, basta digitar no navega-
dor de seu celular ou tablet o link app.vc/
prosocial e baixar o aplicativo. 

Nos iPhones (smartphones e tablets), 
assim que a página estiver completa-
mente carregada, clique na opção do 
meio e selecione ‘Adicionar à tela de iní-
cio’. Quando aparecer o ícone do aplica-

Primeira Região na TV 
Edição 200

 Equipe do Via Legal no Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região recebe Prê-
mio Nacional de Comunicação e Justiça; 
 Iniciado ciclo de palestras motivacio-
nais sobre o Sistema Eletrônico de Infor-
mações – SEI;  Presidente do TRF1, 
Cândido Ribeiro, recebe todos os direto-
res de Foro da 1ª Região em Brasília para 
tratar de assuntos administrativos  Par-
ticipe: primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

Aniversário com fuso horário
Servidores da DI-

REF, SECAD, 13ª Vara 
e do NUCRE, junta-
mente com funcioná-
rios terceirizados, se 
reuniram nesta segun-
da-feira, 18/8, para co-
memorar o aniversário 
da ex-diretora da SE-
CAD, a servidora Ivo-
nete Castro Santana, 
conhecida pelos ami-
gos como “Nete”.

Como se pode ver 
pela foto acima, a homenageada não estava presente à comemoração, pois Nete 
está há milhares de quilômetros da nossa terra, na Europa, aproveitando sua 
merecida aposentadoria e estudando Francês. Por essa razão, a frase “Feliz Ani-
versário”, exibida pelos seus amigos, foi no idioma de Balzac e Victor Hugo, dois 
dos autores favoritos da aniversariante.

Como nós sabemos que a colega está sempre de olho nas notícias do JFH (hoje 
pela internet), aqui está a nossa homenagem. Joyeux anniversaire, Nete.

Margem
da Palavra

Agradecimento
“LMA (Leucemia Mieloide Aguda) 

foi o diagnóstico que recebi no se-
gundo dia internada na Cardio Pul-
monar para tratamento de uma su-
posta infecção intestinal. 

No primeiro momento fiquei em 
estado de choque, olhando para o 
médico com um ar aparvalhado. De-
pois que a ficha caiu, acionei auto-
maticamente dois mecanismos: a Fé 
(Senhor, segura minha mão) e a ra-
zão (Qual o tratamento e como posso 
colaborar?). Fiquei tranquila. 

Depois que a notícia se espalhou, 
de forma espontânea e generosa, 
uma corrente do bem se formou na 
Justiça, entre meus familiares e 
amigos e sem que eu precisasse me 
mexer fui transferida da Cardio para 
o Hospital São Rafael, onde recebo 
tratamento especializado em insta-
lações adequadas; correntes de ora-
ções foram criadas, uma escala de 
acompanhantes foi montada, recebi 
várias mensagens, visitas e as do-
ações de sangue me transformaram 
em celebridade no Banco de Sangue 
do hospital. 

Na corrida de obstáculos que 
tenho pela frente, já ultrapassei o 
primeiro com sucesso, com Deus 
segurando minha mão e vocês me 
sustentando com orações e torcida 
positiva. 

Estou em casa para uma pausa de 
10 dias e depois retorno ao hospi-
tal, pois a reta final da minha corrida 
será o transplante de medula. 

Aprendi que a saúde é um mila-
gre, que por ser repetido cotidiana-
mente, foi banalizado e que o me-
lhor investimento que se faz na vida 
é em GENTE. 

Obrigada, queridos!”
Ana Cláudia Ortiz

tivo, confirme a instalação clicando em 
‘Adicionar’. 

Os dispositivos Android (smartphones 
e tablets) poderão apresentar uma tela 
informando que estão configurados para 
bloquear a instação de aplicativos de 
fontes desconhecidas (que não estão no 
Google Play). Nessa tela, clique em ‘Con-
figurações’ e selecione a opção 'Permitir 
a instação de aplicativos de fontes desco-
nhecidas'. Em seguida, clique no arquivo 
'prosocial.apk' já baixado (ou faça novo 
download) e conclua a instalação. 

Presidente do TSE promete empenho 
por reivindicações dos servidores

O Tribunal Superior Eleitoral vai en-
caminhar mensagem ao Ministério do 
Planejamento para que a proposta or-
çamentária de 2015 inclua a reposição 
das perdas salariais dos servidores. Foi 
o que disse o presidente do Tribunal, mi-
nistro Dias Toffoli, aos coordenadores da 
Fenajufe recebidos em audiência no dia 
8 de agosto (foto acima).

O ministro Toffoli afir-
mou que o TSE estava 
fechando seu orçamento 
e, assim como o Supre-
mo Tribunal Federal e 
os demais tribunais su-
periores, encaminharia 
mensagem ao Planeja-
mento para incluir no 
Projeto de Lei Orçamen-
tária Anual os recursos 
necessários à implemen-
tação do PL 6613/09. 
Ele também prometeu 
se empenhar por outras 

reivindicações dos servidores.

Na audiência, realizada a pedido da 
Fenajufe, os dirigentes da Federação vol-
taram a cobrar o envolvimento do minis-
tro no esforço para a abertura de nego-
ciações com o governo. O PL 6613/09 
está parado na Câmara dos Deputados 
e, além de pressionar pela aprovação do 
projeto, os servidores lutam para impedir 

que a presidente da República vete a in-
clusão dos recursos no orçamento.

Toffoli reiterou que já havia combina-
do com o novo presidente do STF uma 
atuação conjunta para assegurar orça-
mento para aprovação do PL 6613/09.

O presidente do TSE confirmou que 
o corpo técnico dos tribunais estaria em 
contato com os técnicos do governo para 
encaminhar a questão do reajuste sala-
rial dos servidores. Disse ainda que tanto 
ele como o ministro Lewandowski esta-
riam de sobreaviso para entrar em cena 
caso essa interlocução entre os técnicos 
encontre algum problema.

 Segundo o coordenador Cledo Vieira, 
“a conversa com Toffoli tem o intuito de 
chamar a atenção para que ele ajude o 
ministro Lewandowski a resolver a ques-
tão salarial dos servidores. Nós precisa-
mos que eles se envolvam nas questões 
dos servidores da mesma maneira com 
que eles se envolvem nas questões dos 
magistrados. Os servidores têm uma 
perda de 40% e precisam que os presi-
dentes dos tribunais incorporem a defe-
sa dos reajustes para eles nos seus dis-
cursos e nas suas atitudes, pois sem os 
servidores o Judiciário não anda”.

Fonte: Fenajufe


