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Aniversariantes
Hoje: Flaviana Ribeiro Bello Nascimento (Irecê), Alecson Macêdo de Alcântara (Barrei-
ras), Joaquim Marques Neto (Irecê), Erenilson Sousa de Oliveira (Nuasg), Maria Soledade 
Magalhães Ferreira (Turma Recursal), Gustavo Medrado Santos (Ilheús). Amanhã: Marcia 
Nilo do Vale Miguel (23ª Vara), Blandson de Oliveira Soares (Vitória da Conquista), Euler 
Negreiros Cardoso (23ª Vara). Parabéns!

Certificados dos Selos Estratégia 
em Ação 2021 foram entregues 

em Solenidade da SJBA

Na última sexta-feira, 06/05, o Diretor 
do Foro da Seção Judiciária da Bahia, Juiz 
Federal Fábio Moreira Ramiro, realizou a 
entrega do Certificado dos Selos Estratégia 
em Ação 2021 para as unidades judiciais 
da SJBA contempladas. A entrega ocorreu 
em um segundo momento da solenidade 
de outorga da medalha ‘Aliomar de Andra-
de Baleeiro’ aos Desembargadores Fede-
rais Wilson Alves de Souza e César Jatahy. 

O Selo Estratégia em Ação é um prê-
mio que confere reconhecimento no cum-
primento das metas estratégicas estabele-
cidas anualmente pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). O resultado oficial do 
Selo Estratégia em Ação 2021 foi divul-
gado pelo Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, por meio da Decisão PRESI nº 
84/2022, assinada pelo presidente da Cor-
te, desembargador federal I’talo Fioravanti 
Sabo Mendes, em 17 de março de 2022. 

A SJBA teve 25 unidades contempla-
das, sendo 2 com o Selo Diamante; 11 
com o Ouro; 5 com o Prata e 7 com o Selo 
Bronze. Estiveram presentes para recebi-
mento do Certificado, os representantes 
das seguintes unidades: na categoria Selo 
Diamante pela 1ª Relatoria da 4ª Turma 
Recursal, representando a juíza federal Mei 
Lin Lopes Wu Bandeira, a juíza federal Lu-
ísa Lima. A magistrada também recebeu o 
Certificado pela 2ª Relatoria da 4ª Turma 
Recursal, representando a juíza federal Ana 
Carolina Dias Lima Fernandes. A entrega 
dos Certificados na categoria Diamante foi 
realizada pelo Desembargador Federal Wil-
son Alves de Souza. 

Na categoria Ouro estiveram presentes: 
pela 2ª Relatoria da 1ª Turma Recursal, a 
Juíza Federal Lilian Oliveira da Costa Touri-
nho; pela 3ª Relatoria da 1ª Turma Recur-
sal, o Juiz Federal Régis de Souza Araújo; 
pela 1ª Relatoria da 2ª Turma Recursal, 
representando a Juíza Federal Olívia Merlin 
Silva, a servidora Camila Oliveira de Souza 
Sardagna; pela 1ª Relatoria da 3ª Turma 
Recursal, o Juiz Federal Ailton Scharamm 
de Rocha; pela 2ª Relatoria da 3ª Turma 
Recursal, o Juiz Federal Roberto Luis Luc-
chi Demo; pela 4ª Vara Federal, a Juíza 

Federal Cláudia Oliveira da Costa Tourinho 
Scarpa e a Diretora de Secretaria Manuela 
Afonso Ferreira Maciel; pela 17ª Vara Fe-
deral, o Juiz Federal Antônio Oswaldo Scar-
pa e a Diretora de Secretaria Érika Lúcia de 
Carvalho Sá; pela Vara Única da SSJ de 
Jequié, a servidora Kellen Ozawa Okamoto 
e pela Vara Única da SSJ de Teixeira de 
Freitas, o servidor Vinícius Mascarenhas de 
Oliveira Dutra.  

Os representantes da SSJ de Barreiras e 
da 2ª Vara da SSJ de Itabuna não puderam 
comparecer e receberão o Certificado dos 
Selos Estratégia em Ação 2021, oportuna-
mente. A entrega dos certificados na cate-
goria Ouro foi realizada pelo Desembarga-
dor Federal César Jatahy. 

Na categoria Prata receberam o Cer-
tificado:  pela 3ª Relatoria da 2ª Turma 
Recursal, representando a Juíza Federal 
Karen Almeida de Weh Medeiros, a ser-
vidora Camila Oliveira de Souza Sardag-
na; pela 23ª Vara Federal, a Diretora de 
Secretaria Luciana Liberato e pela Vara 
Única de Alagoinhas, o Juiz Federal Igor 
Matos Araújo. Os representantes da 2ª 
Vara da SSJ de Vitória da Conquista e da 
Vara Única da SSJ de Irecê não puderam 
comparecer e o receberão em momento 
oportuno.  A entrega dos Certificados na 
categoria Prata e Bronze foi realizada pelo 
Diretor do Foro da SJBA, o Juiz Federal 
Fábio Moreira Ramiro. 

Finalmente, na categoria Selo Bronze 
compareceram para recebimento do certi-
ficado: pela 2ª Relatoria da 2ª Turma Re-
cursal, o Juiz Federal Fábio Stief Marmund; 
pela 5ª Vara Federal, a Juíza Federal Marla 
Consuelo Santos Marinho; pela 2ª Vara da 
SSJ de Feira de Santana, a servidora Flávia 
Silva Carneiro Britto e pela 3ª vara da SSJ 
de Feira de Santana, o Juiz Federal Marcel 
Peres de Oliveira e a Diretora de Secretaria 
Flávia Silva Carneiro Britto. Recebem ainda 
o selo na categoria Bronze a Vara Única da 
SSJ de Paulo Afonso, a Vara Única da SSJ 
de Eunápolis e a 1ª Vara da SSJ de Ita-
buna. Pela impossibilidade de compareci-
mento, estas unidades também receberão 
o certificado oportunamente. 

O Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais adotou, como um 
de seus métodos para a for-
mação da equipe de trabalho, 
vídeos de treinamento para 
movimentação de processos no 
Sistema Eletrônico de Informa-
ções (SEI) voltados para pes-
soas portadoras de deficiência 
visual. O SEI permite a gestão 
e o processamento eletrônico 
de documentos, expedientes e processos administrativos sem a utilização de papel. 

A juíza auxiliar da Presidência, Rosemere das Graças Couto, considera que, “com 
o avanço da tecnologia, é importante se preocupar com a inclusão social dos ser-
vidores e colaboradores, garantindo o acesso às informações de uso dos sistemas 
administrativos”.  

Os vídeos apresentam cursos gravados da versão 4.0 do SEI nos estúdios da Es-
cola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (Ejef), ministrados pela servidora Ana 
Paula Oliveira, que tem deficiência visual. 

Segundo a servidora, o material detalha inúmeras funcionalidades do SEI, entre 
elas, como iniciar um processo, como criar documentos internos, como anexar esses 
documentos e como gerar arquivos em PDF. “É uma tecnologia assistiva que permite 
a leitura de tudo o que está na tela do computador”, explica. 

Veja a matéria completa no link https://bit.ly/3vYz61T. 

Para conferir os vídeos do treinamento basta acessar o link https://bit.ly/3974YIk. 

Esta matéria está associada ao ODS 10 (Redução das Desigualdades).

TJMG cria novas funcionalidades da versão 4.0 
do SEI para deficientes visuais

Transforme em Ação

Mês das Mães
“Hoje eu sinto que comecei a entender 

tudo! Já compreendo como funciona o cora-
ção de uma mãe, entendo melhor o amor que 
sempre recebi da minha mãe. Nasceu uma 
mãe ali, no momento em que aquele exa-
me positivo me trouxe a doce notícia da sua 
existência, mas a experiência da maternidade 
iniciou-se de fato quando minha filha chegou 
ao mundo. Mesmo assim, pela intensidade do 
afeto envolvido, tenho certeza de que foi um 
vínculo sonhado muito antes, pelo Criador! É 
sublime e inexplicável. Aquele amor que se ini-
ciou na gestação, que já era enorme, tomou 
conta de tudo em mim. Foi como se eu tivesse 
me banhado numa cachoeira de amor. Sentir 
a respiração daquela bebezinha, que, mesmo 
saudável, era tão pequena e frágil, foi como começar a respirar. Tocar em sua pele foi 
como tocar no milagre de Deus com minhas próprias mãos. De verdade, sinto que 
“herdei um coração pra bater do lado de fora do meu peito” (Trecho da música Fleur 
de ma vie, de Rosa de Saron”. Ela é a materialização do meu sonho de criança, do 
meu brincar de boneca. É a cor que faltava no meu mundo, a alegria e a graciosidade 
que me acompanharão enquanto eu tiver vida. Ser mãe foi o presente mais lindo que 
Deus me deu e a mais forte motivação na busca de ser melhor todos os dias, ainda 
que eu me frustre, muitas vezes, por exigir de mim mesma o título de mãe perfeita, 
que nunca terei, dada a minha condição de humana. Ser mãe tem sido a aventura 
mais rica que já vivi, capaz de extrair de mim os sentimentos mais nobres, que guar-
dei por toda a vida para dedicar a alguém. E é esse alguém que, na doçura de seus 
afetos, tem me ensinado a amar mais profundamente.”

Por Beatriz Boaventura de Oliveira Lacerda, servidora lotada na SSJ de Vitória 
da Conquista.
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