
Aniversariantes
Hoje: Daniela Barreto Santos (Feira de Santana), Fabio Alexandre Leite Borba (Paulo 
Afonso), Ednildo José Galindo Filho (Juazeiro) e Rita Olivia Anneys Cardoso (20ª Vara).
Amanhã: Carmen Valeria Boulhosa Dominguez (8ª Vara), Lidia Mara dos Santos Pena 
(Vitoria da Conquista) e Kátia Victor Alves (5ª Vara).
Domingo: Cláudia Ferreira Rivera Duran (NUCJU), Jorge Luis de Jesus Nogueira (21ª 
Vara) e Bruno de Jesus Santos (Áquila).
Segunda-feira: Eduardo Jose Santiago da Silva (SECAD), Victor Carvalho Queiroz (NU-
CJU), Flávia Vaz Santos Calazans (NUCRE), Karina Souza Silva (20ª Vara), Pamela 
Silva de Freitas (Irecê) e Wanderson Ricardo Sandes Sacramento (9ª Vara).
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A sexta edição do curso da Enfam para 
iniciação funcional de magistrados aconte-
ce de 14 a 18 de outubro com participa-
ção de 114 juízes recém-empossados nos 
Tribunais de Justiça da Bahia e de Mato 
Grosso. O objetivo é promover uma imer-
são dos novos magistrados no ambiente 
político-institucional do país. 

Os magistrados cumprirão uma agenda 
de palestras com magistrados e autorida-
des do Executivo e Legislativo, oficinas de 
trabalho comandadas por especialistas e 

VI Curso de Iniciação Funcional reúne 
114 juízes da Bahia e Mato Grosso

visitas aos órgãos de cúpula do Judiciário. 
“Nosso objetivo com essa capacitação é 
fazer com que os juízes tenham uma gran-
de aula prática de macropolítica brasileira, 
de modo que possam interagir com melhor 
desenvoltura com os diversos órgãos de 
controle e de execução de políticas públi-
cas do estado”, explica a diretora-geral da 
Enfam, ministra Eliana Calmon. 

As palestras tratarão de temas contem-
porâneos caros à magistratura nacional: a 
competência delegada no âmbito do direito 
previdenciário; a questão das drogas sob 
uma perspectiva humanística; a necessida-
de de valorização da magistratura de pri-
meiro grau; a atuação do CNJ, com ênfase 
em suas atividades correcionais. Além dis-
so, serão abordadas questões como a rela-
ção entre o juiz e jurisdicionado e a visão 
que a sociedade tem do Poder Judiciário. 
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TRF1 inaugura Espaço Bem-Estar 
O corpo funcional do TRF1 e da Seção 

Judiciária do DF não têm mais desculpas 
para não se exercitar. Foi inaugurado o Es-
paço Bem-Estar. O local, preparado para a 
prática de atividades físicas e para a rea-
lização de sessões de fisioterapia, é uma 
iniciativa da Presidência do TRF1 com as 
Secretarias de Bem-Estar Social e de Ad-
ministração. O objetivo é diminuir o seden-
tarismo e a doenças osteomusculares entre 
os colaboradores do Tribunal.

O espaço recebeu o nome do servidor e 
agente de segurança Ricardo Dutra Amaral, 
falecido em acidente automobilístico duran-
te viagem a serviço, em 2009. O  presiden-
te do TRF1, Mário César Ribeiro, destacou 
a importância de se homenagear o servidor. 
“Essa homenagem se harmoniza com nos-
so propósito de valorização dos servidores 
e colaboradores que atuam neste Tribunal 
e ocorre mercê das qualidades do servidor 
Ricardo Amaral, excelente profissional e 
grande entusiasta de esportes marciais, 
que foi pioneiro na introdução do Progra-
ma de Treinamento Continuado, visando 
à preparação física e defesa pessoal dos 
agentes de segurança desta Corte”, afir-
mou o desembargador.

O presidente defendeu as atividades 
físicas na prevenção de doenças e os exer-
cícios como parte da rotina de trabalho 
dos magistrados e servidores. “O cuidado 
com as saúde vai além dos benefícios in-
dividuais. O objetivo é proporcionar me-
lhores condições de vida aos colaborado-
res, gerando um clima de trabalho mais 
produtivo e impactando positivamente na 
produtividade e criatividade.”

O local, de acordo com o presidente 
Mário César, além de melhorar as condi-
ções de saúde do corpo funcional, apre-
senta-se como importante fator de econo-
mia para o Pro-Social.

Foram gastos mais de R$ 70 
mil com a aquisição de materiais 
permanentes para a unidade de 
fisioterapia e mais de R$ 17 mil 
com material de consumo. 

Segundo o presidente, “Foram 
despendidos pelo Pro-Social, no ano pas-
sado, R$ 232.573,00 com utilização de 
serviços de fisioterapia, no TRF e na Seção 
Judiciária do DF. Neste ano, as despesas já 
alcançaram R$ 166.724,00 até o mês de 
setembro passado. A partir de agora esse 
quadro é alterado para melhor, pois, além 
de prevenir doenças, o seu tratamento po-
derá ser feito aqui, junto ao local de traba-
lho, com atendimento exclusivo”.

O Espaço Bem-Estar tem dois ambien-
tes: a Unidade de Treinamento e Condicio-
namento Físico, com cursos como Pilates, 
Jiu-Jitsu e Dança de Salão – e a Unidade 
de Fisioterapia, com dois fisioterapeutas.

Diretor-geral, Roberto Cavalcante, 
presidente do TRF1, desembargador 
federal  Mário César Ribeiro e senhora 
Alaíde Dutra Borges, mãe do servidor 
homenageado.

O II Mutirão Multiconselhos 2013 ocor-
reu de 7 a 11/10 no auditório Ministro 
Dias Trindade, com processos pautados 
dos Conselhos de Enfermagem, Medicina 
Veterinária, Contabilidade, Administração, 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Cor-
retores de Imóveis e Psicologia.

O Mutirão resultou em 161 acordos que 
totalizaram R$ 130.180,74 e representou 
uma média de 83% acordos dentre aqueles 
que compareceram às audiências.

O Conselho Regional de Enfermagem 
inovou ao distribuir a fita símbolo da cam-
panha Outubro Rosa e uniformizar seus pre-
postos com camisa alusiva à Campanha de 
Combate ao Câncer de Mama, destacando-

se também por aceitar o 
pagamento do valor do 
acordo por meio de car-
tão de crédito.

Nas foto acima, as 
técnicas em enfermagem 
Rosineide Santos (senta-
da) e Maria Rita da Sil-
va (em pé), que fizeram 
acordos que reduziram 
suas dívidas em 20% e 

50% respectivamente. Também na foto, o 
advogado do COREN, Mário Cesar Dantas, 
o coordenador do mutirão no COREN, An-
tonio Geraldo Garrido, servidoras da Seção 
Judiciária e do Conselho de Enfermagem.

Em breve, teremos o maior mutirão da 
1ª Região, como parte da Semana Nacio-
nal de Conciliação 2013, com a inclusão 
do Conselho Regional de Odontologia, que 
resultará no número recorde de oito Conse-
lhos participantes

Próximos mutirões: • De 18 a 22/11 
(CAIXA:SFH); • De 25 a 29/11 – III Mul-
ticonselhos 2013; • De 2 a 6/12 – Sema-
na Nacional de Conciliação (CAIXA: FGTS, 
SFH e Comercial).

II Mutirão Multiconselhos 2013 
resulta em 161 acordos 

O I Encontro de Diretores de Vara e SE-
CADs da 1ª Região acontecerá nos dias 7 e 
8/11 na Seção Judiciária do Mato Grosso. 
As inscrições estão abertas até o dia 25/10 
e o evento tem carga de 15 horas.

Na ocasião serão realizadas workshops 
e oficinas com os diretores de Vara e 
SECAD’s da 1ª Região, propiciando o am-
biente para troca de boas práticas, buscan-
do atingir uma das metas do planejamento 
estratégico que é a simplificação de pro-
cessos.

Os participantes participarão das pales-
tras: “A Estratégia da Justiça Federal: De-
safio no Cumprimento de Metas”, “Cons-
truindo um Ambiente de Trocas Efetivas: 
Desafios Gerenciais e Recursos Pessoais”, 

Encontro de Diretores - Intercâmbio 
de Boas Práticas da Justiça Federal

além de oficinas setoriais com formação de 
grupos de trabalho, distribuição das boas 
práticas aos grupos, seleção e/ou compila-
ção das boas práticas e  apresentação da 
Carta ao TRF da 1ª Região com as Boas 
Práticas.

Novas regras para 
Licença Capacitação
Servidores em licença capacitação de-

vem se apresentar ao NUCRE, no prazo 
máximo de 30 dias, ao final da licença e 
apresentar:

• Comprovante de frequência, partici-
pação e aproveitamento, nas hipóteses de 
participação em evento com carga horária 
mínima de 12 horas; • Comprovante de 
entrega de monografia, dissertação, tese 
ou TCC de graduação ou pósgraduação e  
entrega de cópia do trabalho final de cur-
so, preferencialmente por meio eletrônico, 
ao NUCRE; • Comprovante de participa-
ção em atividade de orientação para ela-
boração de monografia, dissertação, tese 
ou TCC de graduação ou pós-graduação; 
• Declaração de aprovação ou certificado 
de conclusão do curso; • Declaração de 
participação em processo seletivo para in-
gresso em curso de pós-graduação stricto 
sensu ou de obtenção de certificação de 
competências profissionais.

A não entrega da documentação no 
prazo implicará a cassação da licença com 
efeito retroativo e faltas injustificadas com 
desconto em folha de pagamento. 


