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Aniversariantes
Hoje: Elizabete Oliveira de Almeida 
(NUASG), Roberto Pereira Santos (Paulo 
Afonso), Luiz Flávio Cunha (Barreiras), 
Ana Paula Costa (Alagoinhas), Gabrie-
la Marques (Turma Recursal), Roberval 
Santos Filho e Luciana Figueiredo Ribei-
ro (ambos de Campo Formoso). Amanhã: 
Liliana Kelsch Sarmento (24ª Vara), Ro-
berto dos Santos Souza (NUCJU), José 
Veríssimo Neto e Camila Sardagna (Am-
bos de Vitória da Conquista). 
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Conselho de 
Administração defere 
reajuste  de 13,23% 
Em sessão realizada na última quinta-

-feira, 3/3, o Conselho de Administração 
do TRF da 1ª Região deferiu, por maioria, 
acompanhando o voto da relatora, desem-
bargadora federal Neuza Alves, que tam-
bém presidiu a sessão, o pedido do Sin-
dicato dos Servidores do Poder Judiciário 
(Sindjus) para pagamento do reajuste de 
13,23% aos servidores da Justiça Federal 
da 1ª Região.

De acordo com a decisão, a exemplo do 
determinado pelo STJ, na última quarta-
-feira, dia 2, o percentual deverá ser in-
corporado à remuneração dos servidores, 
devendo incidir sobre todas as parcelas, in-
clusive gratificação natalina e 1/3 de férias. 

Foi ressaltado, no entanto, que a imple-
mentação do reajuste e o pagamento dos 
valores retroativos estão condicionados à li-
beração orçamentária e financeira por parte 
do Conselho da Justiça Federal, ao qual será 
encaminhado o processo com a decisão.

Curso virtual "Novo CPC"
Estão abertas até hoje as pré-inscrições 

para o curso virtual “Novo CPC - Institutos 
Fundamentais”, promovido pela Unicorp 
com 18 vagas para a Seção Judiciária da 
Bahia e carga horária de 30 horas.

A capacitação terá início no dia 28/3, 
e as pré-inscrições poderão ser feitas na 
página da Unicorp no portal do Tribunal. 
Os requisitos são: preferencialmente, ser 
bacharel em Direito e desempenhar ativi-
dades correlatas ao tema do curso. 

O auditório Ministro Dias Trindade ficou 
lotado de servidores na última quinta-feira, 
3/3, para ouvir do diretor do Foro, Iran Es-
meraldo Leite, os esclarecimentos acerca 
das medidas que a Administração tem to-
mado em busca da redução das despesas 
da Seção Judiciária da Bahia diante da 
crise orçamentária. Fizeram parte da mesa 
também os diretores da SECAD, NUCAF, 
NUASG e o supervisor da SECOS.

O diretor do Foro explanou sobre a porta-
ria que reduziu o funcionamento dos apare-
lhos de climatização para o período de 9h às 
18h, para economia de energia e enfatizou a 
importância do diálogo e da flexibilidade de 
cada unidade com sua equipe, a fim de pos-
sibilitar uma troca de horários para aqueles 
que possam chegar mais cedo e sair antes 
das 18h, reduzindo o número de pessoas 
que permanecem na Seccional até as 19h, 
período de pico no valor do kilowatt.

Falou sobre a reunião com os magistra-
dos, da qual surgiram várias outras suges-
tões, como a suspensão por seis meses da 
compensação de greve, reduzindo o fluxo 
de servidores no prédio fora do horário de 
expediente e o desligamento dos elevado-
res nos finais de semana. Pediu para que 
cada unidade escolhesse um representante 
para ser o seu gestor de economia, sendo 

capaz de analisar os pontos de desperdício, 
seja chamando a atenção às máquinas que 
permanecem ligadas a noite toda, ou veri-
ficando alguma luz que está sendo usada 
sem necessidade.

O magistrado franqueou a palavra à 
plateia e respondeu a inúmeros questiona-
mentos sobre o detalhamento das ações to-
madas, deixando claro que questões espe-
cíficas ligadas à saúde dos servidores terão 
tratamento diferenciado.

A diretora do NUCAF, Kátia Arnold, 
declarou que até o ano passado a seccio-
nal vinha fazendo uma espécie de milagre 
dos pães com o orçamento a fim de aten-
der todas as demandas. “Até o ano pas-
sado a gente era rico e não sabia. Esse 
ano nós estamos pobres e precisamos ter 
essa consciência que é difícil. Para se ter 
uma ideia, no ano passado recebemos do 
Programa de Capacitação de Recursos Hu-
manos aproximadamente 500 mil reais e 
esse ano caiu para 19 mil.”

Entre os cortes previstos estão a retira-
da do orçamento de todos os investimentos 
previstos, exclusão de aquisição de veícu-
los, redução de compra de material perma-
nente, inclusive os de informática; corte 
pela metade do que foi recebido em 2015 
de todas as despesas ordinárias, com re-

flexos em áreas como capacitação, ações 
da corregedoria, dos JEFs e da conciliação; 
corte da reserva destinada ao reajuste da 
bolsa-estágio e dos reajustes dos contratos.

O diretor do NUASG, Horácio Ribeiro, 
retornou ao tema da escolha do gestor de 
energia de cada unidade pelos servidores, 
enfatizando sua importância para ajudar o 
Núcleo na identificação pontos de econo-
mia, indicando quais lâmpadas podem ser 
retiradas e impressoras podem ser com-
partilhadas. Também lembrou medidas de 
economia que já podem ser notadas, como 
o desligamento da iluminação no foyer, in-
formando medidas futuras, como restrições 
no uso dos telefones.

O supervisor da SECOS, Luiz Goulart 
lembrou que desde 2009 o JFH divulga 
anualmente o número de copos descartá-
veis e papel afirmando que há unidades 
que são exemplos a serem seguidos, nas 
quais seus diretores conseguem demontrar 
que é possível trabalhar sem utilizar sequer 
um copo descartável.

Na ocasião, a Direção do Foro outorgou 
o selo de Unidade Sustentável àquelas va-
ras que são exemplos de preocupação com 
o meio ambiente e a sustentabilidade.

Os diretores da 4ª Vara, Manoela Ma-
ciel, e da 19ª Vara, Alexandre Delgado 
(foto acima), receberam a primeira edição 
do Selo Unidade Sustentável/2016 por não 
terem usado nas duas varas um único copo 
descartável em 2015. 

O diretor da  6ª Vara foi representado 
pela servidora Geovana Castro (foto aci-
ma) que recebeu um selo especial por sua 
unidade não ter utilizado um único copo 
descartável há quatro anos. A 15ª Vara 
também ganhou o Selo de Unidade Sus-
tentável por ter usado apenas 100 copos 
e por ser a unidade com menor gasto de 
papel no ano de 2015.

Administração esclarece servidores 
sobre ações para redução de gastos 

diante da crise orçamentária

Palestra sobre 
Fisioterapia Pélvica
O Núcleo de Bem Estar Social - NU-

BES, em parceria com a Clínica de Fi-
sioterapia – FIPES, convida todos os ma-
gistrados, servidores e terceirizados para 
a palestra sobre Fisioterapia Pélvica Es-
pecializada, que acontece hoje, às 14h, 
no Auditório Ministro Trindade Dias, em 
comemoração ao Dia da Mulher.


