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Aniversariantes
Hoje: Arivaldo Almeida Guanais (18ª 
Vara), Karoline Santana Sena Oliveira 
(Eunápolis), Márcia Marques da Silva 
(22ª Vara), Kelle Reis Dos Santos (NU-
CAF), Leticia Daniele Bandeira Santos 
Nascimento (Vitória da Conquista) e 
Naylla Eunice Siqueira dos Santos 
(Paulo Afonso). Amanhã: Maria José 
Sobral Santos Santana (NUCJU), Lui-
za Gonçalves Maia da Silva (17ª Vara) 
e Pedro Vidal Menezes (11ª Vara).
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Pro Social informa 
sobre a vacinação

 A campanha de vacinação promo-
vida pelo Pro-Social, em parceria com 
o Posto de Saúde da Sussuarana, nes-
ta quarta e quinta-feiras, dias 8 e 9 de 
maio, será gratuita e estendida ao públi-
co em geral.

 As vacinas a serem administradas 
são: febre amarela, antitetânica, tríplice 
viral e gripe. 

 Em relação à vacina contra gripe, o 
Pro Social informa que ela só será ad-
ministrada em: • crianças até 2 anos; • 
gestantes (a partir do 3º mês); • puér-
pera (até 45 dias); • trabalhadores da 
Saúde; • idosos (a partir de 60 anos); 
• comorbidades (pessoas com doenças 
crônicas: cardíacas, respiratórias, hiper-
tensão, diabetes etc). 

A vacinação será realizada no térreo 
do Forum Teixeira de Freitas na sala do 
antigo posto dos Correios no período 
das 9h as 16h. Os portadores de cartei-
ras de vacinação deverão trazê-las para o 
registro das vacinas aplicadas.

Novo diretor de Secretaria 
da 23ª Vara toma posse

O novo diretor de Secretaria da 23ª 
Vara, Clemente José Ferreira do Nasci-
mento Filho, tomou posse na função no 
último dia 30 de abril no gabinete da Di-
reção do Foro. O juiz federal Ávio Novaes 
acompanhou a posse do novo diretor por 
teleconferência, uma vez que, na opor-
tunidade, se encontrava em viagem de 
trabalho na Subseção de Jequié. Estive-
ram presentes à solenidade o diretor do 
NUCRE, Luiz Quaresma de Mello Neto, o 
diretor da SECAD, em exercício, Sidinei 
de Souza e as servidoras da DIREF, Hele-
na Barros e Camila Matos

Na ocasião, o magistrado declarou 
que todos estavam extremamente felizes 
com o retorno de Clemente para a sede 
da Seção Judiciária da Bahia. Desejou 
que Deus iluminasse seus passos e que 
tenha aqui na 23ª Vara os mesmos ex-
celentes resultados obtidos nas Varas de 
Paulo Afonso e Feira de Santana.

 Clemente agradeceu pelas palavras 
de incentivo e afirmou que do mesmo 
modo como sempre contou com o apoio 
da Direção do Foro em outras oportuni-
dades, certamente continuará contando, 
o que é fundamental para o sucesso nos 
trabalhos da Área Judiciária.

O diretor de Secretaria da 23ª Vara 
é técnico judiciário, bacharel em direito 
pela UFBA, tendo iniciado suas ativida-
des na nossa Seção Judiciária em 1996, 
lotado inicialmente na 6ª Vara. 

De 1998 a 2005, Clemente foi super-
visor de execuções da 12ª Vara e de 2006 
a 2010, a convite do juiz federal Fábio 
Ramiro, exerceu a função de diretor de 
Secretaria da Subseção de Paulo Afonso. 
De 2010 até o último mês de abril, ele 
ocupou a mesma função na 1ª Vara da 
Subseção de Feira de Santana também a 
convite do magistrado que atualmente é 
o titular da 23ª Vara. 

Na edição 139 do
Primeira Região na TV
  Subseção Judiciária de Alagoi-

nhas, na Bahia inaugura nova sede; 
 Seção Judiciária do Piauí recebe 
visita técnica da equipe da secreta-
ria de recursos humanos do Tribunal; 
  CJF referenda resolução que dis-
põe sobre segurança da informação. 
Participe:primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

A UniCorp informa que estarão aber-
tas de 03/05 a 10/05, as inscrições para 
a Formação de Tutores para o curso on-
line “Ética, uma Questão de Escolha”.

Antes de solicitar a pré-inscrição, o 
interessado deve ler atentamente o texto 

“Orientações gerais”, encaminhado em 
e-mail a todos os servidores, bem como 
os “pré-requisitos”.

O público alvo são os servidores do 
TRF 1 e suas Seções e Subseções Judici-
árias vinculadas com interesse e aptidão 
para atuarem como tutores do Curso on-
line “Ética, uma questão de escolha.”

Somente serão deferidas as inscrições 
do servidor pré-inscrito que, comprova-
damente tiver concluído com aproveita-
mento curso sobre Docência/Tutoria On-
line e formação acadêmica (graduação ou 
pós-graduação) e experiência profissional 
correlata ao tema do curso.

UniCorp abre inscrições para formação
de tutores para curso on-line

“Ética, uma Questão de Escolha”

CJF decide: diretores 
de Foro poderão 
ser reconduzidos

Em sessão realizada na segunda-fei-
ra, dia 29/4, o Colegiado do Conselho 
da Justiça Federal-CJF decidiu dar nova 
redação ao art. 3º da Resolução n. 79, 
de 19 de novembro de 2009, que re-
gulamenta a competência e atribuições 
dos juízes federais diretores do Foro das 
Seções Judiciárias e diretores das Subse-
ções Judiciárias da Justiça Federal. 

A modificação da Resolução permitirá 
que, de agora por diante, os juízes fede-
rais que exercem esses cargos, cujo man-
dato a princípio é de dois anos, possam 
ser reconduzidos por igual período. 

Debate sobre PEC 544
O SINDJUFE, com apoio da ASSER-

JUF, realiza amanhã, quarta-feira, 8/5, 
um importante debate no Auditório Mi-
nistro Dias Trindade sobre a PEC 544, 
conhecida como PEC dos Tribunais.

O evento acontecerá às 13h e já está 
confirmada a presença de representante 
da AJUFE, da Frente Parlamentar e de 
Sindicatos da Primeira Região. Ainda 
está sendo buscada a participação de re-
presentante do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região.

Esse assunto está na ordem do dia do 
Poder Judiciário, sendo pivô de crise com 
o Poder Legislativo, que aprovou a PEC 
há um mês, mas sinaliza interesse em 
rever o seu posicionamento. 

A modalidade do curso é virtual com 
tutoria do servidor do TRE de Minas 
Gerais, Antonio de Faria Neto e a car-
ga horária será de 20 horas. A ementa 
está disponível no portal do TRF1 e as 
pré-Inscrições devem ser realizadas pelo 
mesmo portal de 03/05 a 10/05. 

O curso será realizado de 22/05 a 
13/06/2013 e a Seção Judiciária da Bahia 
dispões de duas vagas, não sendo per-
mitida a inscrição em mais de um curso 
simultaneamente. Está vedada a partici-
pação de servidores que estejam de férias 
ou usufruindo alguma licença em período 
coincidente com a realização do curso.


