
Aniversariantes
Hoje: Elizabete Regina Campelo Dias (19ª Vara), Zacarias Vitorino de Oliveira Filho 
(Nuaud), Adherbal Genaro Gomes Neto (12ª Vara), Maria Rita de Souza Alcantara 
(15ª Vara) e Tamares Alves de Souza Silva (Ilhéus).
Amanhã: Valterlita Silva do Espirito Santo (Turmas Recursais) e Sandra Regina Silva 
Amorim (Juazeiro).

Parabéns!
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Tanto de meu estado me acho incerto,
Que em vivo ardor tremendo estou de frio;

Sem causa, justamente choro e rio,
O mundo todo abarco e nada aperto.

É tudo quanto sinto, um desconcerto;
Da alma um fogo me sai, da vista um rio;

Agora espero, agora desconfio,
Agora desvario, agora acerto.

Estando em terra, chego ao Céu voando;
Numa hora acho mil anos, e é jeito

Que em mil anos não posso achar uma hora.

Se me pergunta alguém por que assim ando,
Respondo que não sei; porém suspeito
Que só porque vos vi, minha Senhora

Tanto de meu estado me acho incerto - Luís Vaz de Camões
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Mês da Mulher
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Cursos gratuitos de natureza 
gerencial disponíveis on-line

Hora do Planeta
Dia 27/03, 20:30

MUITO MAIS QUE UM APAGAR DE LUZES

A Hora do Planeta nasceu em 2007 em Sydney, na Austrália, e logo ganhou 
o mundo. É uma ação simbólica: ao apagar as luzes uma vez por ano, por uma 
hora, você transmite a mensagem de que se importa e quer agir em prol do meio 
ambiente.

Todos os anos, centenas de milhões de pessoas se unem ao movimento, que 
tem como objetivo conscientizar indivíduos, empresas e poder público a respeito 
dos problemas das mudanças climáticas e de como todos nós podemos fazer algo 
para reverter esse quadro e renovar nossa relação com a natureza.  No Brasil, a 
Hora do Planeta acontece há 13 anos! Não deixe de participar.   

E fica a nossa mensagem: os 60 minutos são um marco, mas a conscienti-
zação e o desejo de mudança devem estar em todos as horas de nossas vidas.   

No dia 27 de março, às 20h30, apague as luzes por uma hora. Milhares de 
pessoas pelo planeta farão o mesmo. Vamos mostrar ao mundo que, juntos, é pos-
sível e urgente agir em defesa da natureza. 

Fonte: WWF Brasil

A Seção de Desenvolvimento e Ava-
liação de Recursos Humanos - SEDER  
da Seção Judiciária da Bahia informa 
que a Escola de Formação Judiciária 
- TJDFT está com os seguintes cursos 
disponíveis:

1. TOMADA DE DECISÃO - Carga ho-
rária: 13 h/a.

2. APRENDIZADO CONTÍNUO - Car-
ga horária: 13 h/a.

3. INTELIGÊNCIA EMOCIONAL - 
Carga horária 15 h/a.

4. GESTÃO DA DIVERSIDADE - Carga 
horária: 13 h/a.

5. INOVAÇÃO - Carga horária: 15 
h/a.

6. PRINCIPIOS BASICOS DE GES-
TÃO DE PROJETOS - Carga horária: 12 

h/a. Regras Gerais: Você terá 30 dias 
corridos, a contar da data de inscrição, 
para finalizar o curso.

7. GESTÃO DO TELETRABALHO - 
Carga horária: 20 h/a. 

8. INTRODUÇÃO À GESTÃO DO CO-
NHECIMENTO - Carga horária 15 h/a.

9. ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO - 
Carga horária: 5 h/a.

10. EXCELÊNCIA NO ATENDIMEN-
TO - Carga horária 8 h/a.

Todos os cursos são ministrados na 
modalidade à distância sem tutoria e a 
nota mínima para aprovação é 50.

 As inscrições podem ser realizadas 
no seguinte link: https://autoinscricao.
tjdft.jus.br/#

Com o objetivo de atender a uma de-
liberação do Comitê Gestor Regional da 
1ª Região de Atenção ao Primeiro Grau 
de Jurisdição (CGR-Priori), a Divisão de 
Estatística (Diest) incluiu no PJeÔmetro, 
no dia 3 de março, filtro que permite ao 
usuário distinguir o acervo de processos 
em Tramitação Ajustada e Tramitação 
Total.

A ferramenta digital - Disponível 
na página inicial do Portal do Tribunal, 
o PJeÔmetro apresenta o quantitativo 
geral de processos distribuídos no PJe 
desde a sua implantação na Justiça Fe-

Filtro incluído no PJeÔmetro permite 
distinguir o acervo de processos em 

Tramitação Ajustada e Total
deral da Primeira Região, em dezem-
bro de 2014, e o percentual total de 
processos em tramitação no sistema 
eletrônico.

Além disso, o PJeÔmetro é um link 
para o “Dashboard – Implantação PJe 
Processos em tramitação” – ferramenta 
digital desenvolvida para o acompanha-
mento dos processos em tramitação no 
PJe oriundos de novas ações protocola-
das diretamente no sistema como tam-
bém de migração para o PJe de proces-
sos em tramitação em outros sistemas 
judiciais.
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