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“Presença de Pai

Pai
A tua presença constante

O olhar, às vezes, distante
Me fazem te admirar

O teu abraço apertado
Mãos firmes e sempre ao meu lado

Me dão forças pra caminhar
O teu sorriso ilumina
A tua voz me fascina

Me acalma nas horas de dor
Amigo, herói, companheiro

Sincero, leal, verdadeiro
O meu exemplo de amor

Hoje eu quero te agradecer
Ter me dado o dom de viver
De ser forte, crescer e lutar

Quero dar-te um abraço bem forte
E sorrir bem feliz pela sorte

De ser teu filho e poder te abraçar…
(Autoria: Leonardo André)”

Na foto, o servidor Rubem Marques Bacelar Filho, ao lado dos filhos:
Leonardo, de 23 anos, Felipe, de 15 anos, e Julia, de 13 anos.

Conselho Nacional de Justiça possui 
novas logomarcas unificadas

Funpresp-Jud apresenta série 
“Verdades e Mentiras sobre a 
Previdência Complementar”

A Funpresp-Jud lançou em seu canal 
no YouTube, no dia 5 de agosto de 2021, 
a série “Verdades e Mentiras sobre a Pre-
vidência Complementar”. Através de ví-
deos curtos, produzidos pela equipe da 
Gerência de Comunicação e Marketing da 
Fundação, a proposta é esclarecer impor-
tantes questões sobre as quais são criados 
mitos.

A série conta com 10 vídeos, que se-
rão veiculados semanalmente, às quin-
tas-feiras, às 16 horas. Dentre os temas 

escolhidos, estão: “Previdência Com-
plementar ajuda no IRPF? ”; “IRPF só 
é cobrado no resgate ou no recebimento 
de valores? ”; “Posso alterar o regime de 
tributação a qualquer tempo? ”; “Pre-
vidência Complementar só vale a pena 
para jovens? ”; “Posso resgatar todo o 
saldo quando me aposentar? ”, dentre 
outros.

O primeiro vídeo da série pode ser con-
ferido no link: https://www.youtube.com/
watch?v=yiP4dijWvkY

Aniversariantes
Hoje: Diego Almeida Nascimento (24ª Vara) e Geisiane Araújo Silva de Oliveira 
(19ª Vara). Amanhã: Lucas Matos Lima (Itabuna). Quinta-feira: Augusto Karol 
Marinho de Medeiros (Paulo Afonso), Cristina Simoes de Oliveira (Numan), Telga 
Cassiano (Nucju), Alessandra Silva Flores (20ª Vara), Clovis Marques Pereira (Se-
cad), Ivan Prado de Andrade Gomes (Feira de Santana), Valdinélia Rodrigues dos 
Santos (7ª Vara) e Sales Alves dos Santos (Barreiras).

Parabéns!

O Comitê Executivo Nacional, os Co-
mitês Estaduais de Saúde, o NatJus Na-
cional e os NatJus Estaduais têm novas 
logomarcas unificadas. O objetivo é for-
talecer a imagem de unicidade das ini-
ciativas que aprimoram o tratamento dos 
casos judiciais relacionados à saúde.

A votação para escolha das novas 
logomarcas unificadas foi realizada pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), en-

tre os dias 28 
e 30 de junho 
de 2021, sen-
do escolhidas 
pelos 16 in-
tegrantes do 
Comitê Execu-
tivo Nacional 
e pelos coorde-
nadores e vice-
-coordenadores 

dos Comitês Estaduais de Saúde. 

Todas as logomarcas, para downlo-
ad, inclusive em formato editável, assim 
como, os Manuais de Marca, estão dispo-
níveis em pacotes no link: https://www.
cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-
-saude-3/nova-logomarca/

Para outros formatos, entre em con-
tato pelo endereço eletrônico: comunica-
cao@cnj.jus.br

Prazo para a troca de senhas
de acesso aos sistemas é

prorrogado até 20 de agosto
Devido à quantidade de usuários que 

não alteraram suas senhas de acesso aos 
sistemas da Justiça Federal da 1ª Região 
(JF1), o Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1) prorrogou, até o dia 20 de 
agosto, o prazo para essa mudança.

A atualização é importante para me-
lhoria da segurança no acesso aos sis-

temas de TI da JF1 e, embora algumas 
seccionais tenham apresentado resulta-
dos bastante satisfatórios, a meta ainda 
não foi alcançada.

Para mais informações e para confe-
rir o tutorial passo a passo sobre como 
trocar as senhas, acesse: https://bit.
ly/36xmH7g
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