
Aniversariantes: Hoje: Sonia Maria Dalcum Jonde Monteiro (Nuasg), Diana Cordeiro 
Mattos Silva (16ª Vara), Fernando Targino de Araújo (Nuasg) e Júlia Bastos de Sena 
(24ª Vara). Amanhã: Samira Pimenta Veiga (Guanambi), Mayara Caldas Armentano 
(16ª Vara), Mirella Tourinho Barbosa Martins (Nucom) e Thaise Soares Passinho 
(Eunápolis). Parabéns!!!
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“Trecho do livro Mãe, da autora Cris Guerra:

(…) Não pense você que ao se tornar 
mãe uma mulher abandona todas 
as mulheres que já foi um dia. 
Bobagem. Ganha mais mulheres 
em si mesma. Com seus desejos 
aumentam sua audácia, sua garra, 
seus poderes. 
Se já era impossível, cuidado: 
ela vira muitas. 
Também não me venha imaginar 
mães como seres delicados e frágeis. 
Mães são fogo, ninguém segura. 
Se antes eram incapazes de matar 
um mosquito, adquirem uma fúria 
inédita. Montam guarda ao lado 
de suas crias, dispostas a enfrentar 
tudo o que zumbir perto delas: 
pernilongos, lagartas, leões, gente. 
Mães não têm tempo 
para o ensaio: estreiam 
a peça no susto.”  

Carla Fugiwara, servidora da 12ª Vara.
Mãe da Nina, de 7 anos, e da Nanda, de 1 ano e 3 meses

(na foto, ainda em 8 meses de gestação).

Balcão Virtual de atendimento
no 1º Grau recebe melhorias

O Balcão Virtual de Atendimento 
da Justiça Federal da 1ª Região pas-
sará por atualização dos serviços e 
funcionalidades neste mês de maio, 
recebendo importantes melhorias que 
facilitarão o gerenciamento e a quali-
dade do atendimento prestados no 1º 
Grau. A ferramenta digital, que entrou 
em funcionamento no dia 22 de março, 
permite o acesso, por meio do Teams, 
de advogados, partes ou interessados 
às secretarias das Varas das 14 Seções 
Judiciárias que integram a 1ª Região e 
respectivas Subseções.

Veja as novidades:

1 – Teams APP, com recursos para 
gestão e visualização de indicadores (es-
tatísticas gerais e detalhadas por unidade 
de atendimento);

2 – Gerenciamento de Fila de Aten-
dimento, externo ao lobby do Microsoft 
Teams;

3 – Possibilidade da equipe de atendi-
mento da unidade realizar atendimentos 
múltiplos e simultâneos.

Atendimento ao cidadão - O acesso ao 
Balcão Virtual de atendimento nas Uni-
dades Judiciais do 1º Grau da 1ª Região 
é feito por meio de um link disposto no 
Portal de cada Seccional. O atendimen-
to segue o mesmo horário de expedien-
te destinado ao atendimento presencial, 
que pode variar de acordo com a Seção 
Judiciária. Na Seção Judiciária da Bahia, 
o horário de atendimento do Balcão Vir-
tual é das 10h às 15h.

Esta matéria está associada ao ODS 
8 (Trabalho Decente e Crescimento Eco-
nômico), 9 (Indústria, Inovação e Infraes-
trutura) e 16 (Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes).

O NUCGP divulgou o resultado fi-
nal da votação que elegeu os servido-
res membros efetivos da Comissão de 
Prevenção e Enfrentamento do Assé-
dio Moral e do Assédio Sexual da Se-
ção Judiciária da Bahia, ocorrida em 
13/05/2021.

Os servidores eleitos são: Liliana Va-
léria Ribas de Almeida, da 12ª Vara e 
Erick Patrick Santos da Silva, da Subse-
ção Judiciária de Campo Formoso. Eles 
foram eleitos para compor a comissão 
representando a capital e o interior, res-
pectivamente.

O NUCGP agradece aos servidores 
que se dispuseram a concorrer às vagas 

para compor a referida comissão e sa-
lienta que todos os votos foram validados 
pela direção do núcleo.

Esta matéria está associada ao ODS 8 
(Trabalho Decente e Crescimento Econômi-
co), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) 
e 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes).

Conheça os nomes dos servidores 
eleitos para Comissão de Prevenção 

do Assédio Moral e Sexual

† Nota de falecimento †
É com profundo pesar que informamos o falecimento, nesta 
data, de Paulo Márcio Rodrigues de Souza, agente de seguran-
ça e transporte aposentado recentemente. A Direção do Foro 
transmite à família as mais sinceras condolências.


