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Aniversariantes
Hoje: Domingos Belfort (Representação 
do TRF1) Luciana Peixoto Mega (Turma 
Recursal), Marluce Borges (Paulo Afon-
so), Suely Floriano (DIREF), Dásio Bas-
tos (SECAD), Carlos Euler Medrado (NU-
COD), Valmira Moreira Dorea (16ª Vara), 
Cibelle Christine Santos (Alagoinhas), 
Viviane Pereira (Delta). Amanhã: Wen-
del Tolentino Silveira (NUCJU), Márcio 
Martins Menezes (21ª Vara), Emanoel 
Conceição Barros (Campo Formoso), Ju-
liana Maria Costa (2ª Turma Recursal) e 
Julianne Ferrari (Ilhéus). Parabéns!!!
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Comemorações na Subseção de Barreiras
A juíza federal da Subseção de Bar-

reiras, Marla Consuelo Marinho, e a di-
retora da Secretaria daquela Subseção, 
Rosemari Sabino, ofereceram aos servi-
dores de Barreiras um delicioso almoço 
– preparado pessoalmente por ambas, 
com a ajuda inestimável de Renata, fiel 
escudeira de Dra. Marla.

A razão do almoço especial, realizado 
no último dia 15/03, foi a comemoração 
de um ano da chegada da magistrada e 
da diretora àquela Subseção. Na oportu-
nidade, as duas agradeceram pela forma 
como foram acolhidas, ressaltando o alto 
grau de comprometimento e dedicação 
da equipe.  (foto abaixo).

Já no dia 30/04 a comemoração deveu-
se à posse de Luiz Flávio Dias da Cunha 
no cargo de oficial de Justiça. A Dra. Mar-
la deu as boas vindas ao servidor, salien-

tando a importância de 
seu ingresso na Subse-
ção, que estava desde 
novembro de 2008 com 
o quadro de analista 
judiciário – executante 
de mandado incomple-
to, tendo permanecido, 
inclusive, aproximada-
mente por 8 meses com 

apenas um oficial de Jus-
tiça, tornando-se neces-
sária a nomeação de um 
analista judiciário – área 
judiciária (Luis Eduardo 
Espinheira) para atuar 
como “ad hoc”, a quem 
a magistrada agradeceu 
pela imprescindível cola-
boração. 

Durante o evento, Ri-
cardo de Carvalho Dias, 

oficial de Justiça em exercício em Barrei-
ras desde 2006, agradeceu o empenho 
tanto da Dra. Marla quanto da diretora 
da Secretaria junto ao TRF da 1ª Região 
para a redistribuição dos cargos para a 
Subseção (foto acima).

Por fim, no dia 06/05, os servidores 
organizaram uma festa surpresa para a 
Dra. Marla, que aniversariou no dia an-
terior, 05/05, tendo comemorado, tam-
bém, o aniversário de Jaciara Dias, ocor-
rido em 02/05 (foto acima).

Após os parabéns, a juíza federal 
agradeceu pelo carinho, ressaltando a 
sua felicidade em fazer parte da grande 
família que é a Subseção de Barreiras.

As terças gerenciais visam a disse-
minação de diversos conceitos sobre 
o assunto proposto, bem como a apre-
sentar ferramentas que auxiliarão nas 
tarefas dos gestores da Justiça Fede-
ral da Primeira Região.

Aula inaugural do
Curso de Técnico de 

Segurança no Trabalho 
A aula inaugural do Curso de Téc-

nico de Segurança no Trabalho, fruto 
da parceria entre a Seção Judiciária da 
Bahia e o SENAI/PRONATEC, aconte-
ceu hoje, às 8h, no Auditório Ministro 
Dias Trindade.

A ideia do curso partiu do diretor do 
Foro da Seção Judiciária da Bahia, juiz 
federal Ávio Novaes, que solicitou à Co-
missão de Ação Social para colocá-la em 
prática. Desde o ano passado começa-
ram as tratativas que agora efetivamente 
se tornaram realidade.

O curso é gratuito, com duração de 
dois anos e a primeira turma é composta 
de 40 jovens estudantes do 2º grau da 
rede pública, a grande maioria perten-
cente à comunidade de Sussuarana.

As aulas acontecerão sempre no turno 
matutino, na sala de treinamento do 3º 
andar do prédio principal, onde funciona-
va a Seção de Contadoria. 

Com o mínimo de investimento e enor-
me boa-vontade, numa sensível demons-
tração de política de boa vizinhança, nos-
sa Seccional mostra que é possível fazer a 
diferença na vida desses jovens que terão 
melhores oportunidades no futuro. 

 Para que o curso acontecesse nas de-
pendências deste prédio houve o apoio 
da Secretaria de Educação do Estado e 
também dos diretores dos colégios públi-
cos próximos à Justiça Federal.

A Comissão de Ação Social acredita 
que o curso é uma oportunidade única 
para os jovens da comunidade de Sus-
suarana, onde todos os dias são desafia-
dos a romper com a violência, a carên-
cia de tantas coisas e com tão poucas  
oportunidades saudáveis. 

Plenário do Senado 
aprova juiz Saulo Casali 

para integrar CNJ 
Após a aprovação por unanimidade 

na CCJ do Senado, a indicação do juiz 
federal Saulo José Casali Bahia para in-
tegrante do Conselho Nacional de Justiça 
foi aprovada, desta vez no Plenário da-
quela Casa, com 51 votos favoráveis, 6 
contrários e uma abstenção. 


