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Síntese da prática
TALENTOS DA CASA
O projeto TALENTOS DA CASA implementado pela Diretoria da
Subseçao Judiciaria de Santos, nasceu com o objetivo de harmonizar o ambiente de
trabalho atraves da valorizaçao de pessoas, estimulando-as a realizaçao do ideal de
bem-estar e eficiencia na prestaçao dos serviços. Alem disso, expressar tributo de
admiraçao e respeito a todos os Juízes, Servidores, Funcionarios Terceirizados,
Conciliadores e Parceiros da Justiça Federal em Santos, os quais, cada qual em seu
campo de atividade, contribui para o fortalecimento da instituiçao na sua nobre
missao de pacificadora social de conflitos.
Solicitou-se a todo aquele Servidor e/ou colaborador que soubesse
atuar, declamar, dançar, cantar, tocar instrumentos, pintar ou fotografar, que
participasse da manifestaçao artística proposta. O projeto foi assim concebido
como uma oportunidade de exibir em um espetaculo-tributo o conjunto de valores
e praticas pessoais que transcendem o ambiente laboral, por vezes estafante.
A reunião de talentos, sob a direção artística do servidor da 7ª Vara
Federal em Santos – Ernani Fraga – ator, dramaturgo e diretor de teatro, teve ainda

por escopo transparecer a experiência artística permeando as relações cotidianas,
a qual, como uma aliança em tom alegre e entusiástico, não integra, de ordinário, o
dia-a-dia das pessoas enquanto conviventes no Fórum.
O “espetáculo” contou também com a participação do Coral Municipal
da Cidade de Guarujá, município abrangido pela jurisdição da 4ª Subseção, e foi
apresentado na sua sede para os próprios juízes, servidores, terceirizados,
conciliadores e familiares por ocasião do encerramento das atividades forenses. A
confraternização ocorreu em 15 de dezembro de 2017, iniciando-se no anfiteatro
do Fórum, previamente ambientado como um programa de auditório, quando
“quadros” foram exibidos na forma de programa de televisão, com a plateia
participando. Como quadros, foram recitadas poesias, dança de salão, uma peça
teatral e um número musical por aquele coral.
Em seguida, aconteceu uma homenagem aos funcionários terceirizados,
que receberam a premiação pela participação no concurso “Minha Vida, Meus
Sonhos, Meu Futuro Profissional”.
O saguão do Fórum recebeu exposição de fotografias e quadros
produzidos por servidores da Justiça.
A patrocinadora do evento, a Caixa Econômica Federal, investiu cerca
de R$ 10.000,00 e aproveitou a ocasião para divulgar por meios audiovisuais,
banners e gráficos os resultados apenas da sua agência instalada no Fórum,
relativamente ao ano de 2017, cujo objetivo precípuo era expor a todos o resultado
financeiro das demandas judiciais que tramitam na 4ª Subseção Judiciária.
Por fim, ao som de banda ao vivo, um buffet foi oferecido aos mais de
150 participantes do evento, que expressavam satisfação pelo reconhecimento, no
ambiente de trabalho, de toda a sua dedicação e valores, entusiasmando outros e
aqueles que ainda esperam a próxima oportunidade para demonstrar os seus
talentos.

Link:
http://www.jfsp.jus.br/comunicacao-publica/indice-noticias/noticias-2018/24012018confraternizacao-no-forum-de-santos-com-musica-e-arte/
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