
O 4ª Painel do Café com Conhecimen-
to acontece hoje, sob os seguintes temas: 
“Trabalho Colaborativo como diferencial 
da Gestão do Conhecimento” e “Desafios 
para a Implementação da Gestão do Co-
nhecimento”. O evento será transmitido 
por videoconferência no Auditório Minis-
tro Dias Trindade, das 13h às 16h.

Com duração de aproximadamente 
uma hora, o primeiro tema trará como 
convidada a servidora da Câmara Legis-
lativa do Governo do Distrito Federal, Ana 
Vilanova. Graduada em Serviço Social 
com pós-graduação em Coaching, Políti-
ca Social e MBA em Gestão de Pessoa, 
ela também possui formação em Psico-

Aniversariantes
Hoje: Juliana Oliveira da Silva (Fei-
ra de Santana), Tatiana Gonçalves 
Pereira de Souza (NUCGP), Maria 
da Conceição Moura Oliveira Mora-
es (NUBES), Urias Ribeira dos San-
tos (NUCJU) e Deborah Santos Silva 
(24ª Vara).
Amanhã: Cleria Dias Sampaio (SE-
CAD), Aline Porto Barral (23ª Vara), 
Daniela Ferreira Oliveira (Paulo 
Afonso), Vinicius Guimarães Valente 
(Teixeira de Freitas), José Adailton 
Almeida Leão (Feira de Santana), 
Christian Pereira de Castro (NUCOD) 
e Diego Angeli Valverde Maia (Turma 
Recursal).
Domingo: Juliana Paiva Costa Samões 
(14ª Vara), Marco Antonio Pereira de 
Santana (NUASG), Maria Renialda 
Dantas de Souza (Alagoinhas), Edu-
ardo Campos Forte (NUASG), Felipe 
Malone Amaral Sales (Vitória da Con-
quista), Rita de Cassia Correia Sena 
(Mega Service), Lêda Sueiro, Ana 
Paula de Jesus e Edléa Muniz (ambas 
da Asserjuf).
Segunda-feira: Marcos Antônio de 
Oliveira Aguiar (NUASG), Cristovam 
Gonçalves dos Santos (24ª Vara), 
Carlos José de Albuquerque Venet 
Paraiso (NUCOD), Jeane Souza Amo-
rim (Irecê), Monaliza da Silva Mendes 
(Turma Recursal), Damiana Gomes 
Lacerda e Eduardo Araújo Sampaio 
(ambos de Eunapólis).

Parabéns!
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Cardápio do restaurante 
para segunda-feira

Restaurante Pupo (JEFs e TRs): 
Strogonoff de Carne, Frango  Crocante, 
Frango Grelhado, Peixe com Verduras ao 
Leite de Coco, Fígado, Ravioli  ao Molho 
de Queijo, Hamburguer de Soja, Torta de 
Frango com Requeijão.

X Seminário Internacional
Brasil/Argentina

Andrea Laura Gastron aborda as interseccionalidades
e cruzamentos nas representações artísticas da justiça

A décima edição do Seminário Inter-
nacional Brasil/Argentina apresenta, em 
sua programação, a proposta de discus-
são sobre a cultura e as relações artísti-
cas. Para tanto, a professora doutora em 
Sociologia da Universidade de Buenos 
Aires Andrea Laura Gastron abordará o 

tema “Interseccionalidades e Cruzamen-
tos nas representações artísticas da Jus-
tiça”, na quinta-feira (30), às 14h30. 

Andrea Laura Gastron se debruça 
sobre estudos sociológicos e de gênero. 
Com formação no Programa de Pós-Dou-
torado em Estudos de Gênero (UCES), 
seu trabalho de pesquisa pós-doutorado 
foi “Argumentos de gênero e gênero no 
Poder Judicial: o que as sentenças judi-
ciais na Argentina mostram”. Atualmen-
te, tem investigado o vínculo entre arte e 
direito, com foco de gênero.

O Seminário ocorrerá na Seção Judici-
ária da Bahia, no Auditório Ministro Dias 
Trindade, durante os próximos dias 29 e 
30. Ele é aberto ao público, mas dirigido 
especialmente a juízes federais, servido-
res da Justiça Federal e estudantes da 
UFBA. Os interessados devem se inscre-
ver por meio do link http://www.jfba. jus.
br/processos/seder_2014_2/seminario e 
confirmar a inscrição no primeiro dia de 
evento, doando 1k de alimento não pere-
cível para posterior entrega à instituições 
de caridade.

Hoje tem 4ª Painel do
Café com Conhecimento!

drama, com foco socioeducativo, e curso 
de formação e qualificação em Coaching 
Ontológico.

Após o coffee break, será iniciada a 
segunda parte com a participação de 
Fernando Fukunaga, doutorando e mes-
tre em Administração pela PUC/SP e es-
pecialista em Gestão do Conhecimento 
e Inovação. Atualmente, ele também é 
mentor de programas de Gestão e Co-
nhecimento em diversas organizações, 
professor no Senac/SP e membro diretor 
da Diretoria Executiva Nacional da So-
ciedade Brasileira de Gestão do Conhe-
cimento.

Por fim, o tema será discutido por 
convidados e pela plateia com a media-
ção de José Roberto Pimenta Ferretti da 
Costa, doutor em Ciência da Informação, 
Analista Judiciário (Ações Inovadoras) da 
Secretaria de Gestão Estratégica e Inova-
ção do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região.

Vale lembrar que o evento é válido 
para cômputo de hora gerencial e adicio-
nal de qualificação.

Divulgadas as metas para o 
Poder Judiciário em 2018

A presidente do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lú-
cia, encerrou nessa terça-feira, 21, o XI 
Encontro Nacional do Poder Judiciário, 
realizado na sede do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), em Brasília/DF, com o 
anúncio das metas nacionais para os tri-
bunais do País em 2018.

A magistrada, no seu pronunciamento 
em defesa da unidade do Judiciário e da 
valorização da magistratura, resaltou que 
“o Judiciário é um só no Brasil; não te-
mos vários poderes judiciários”. Cármen 
Lúcia agradeceu aos magistrados de todo 
o País pela participação na elaboração 
das metas do Judiciário.

Para a ministra, o juiz brasileiro é um 
servidor público extremamente valoroso, 
cuja presença se impõe pelas demandas 
da sociedade. “Não se imagina que, em 
uma comarca que não tenha um juiz, 
o cidadão se sinta tão seguro quanto 
naquela que o tem”, afirmou destacan-
do que “a jurisdição e a certeza de que 
o direito ameaçado e lesado terá uma 
resposta necessária são a garantia da 
prevalência da Constituição e da demo-
cracia”.

Para Cármen Lúcia, a tarefa exercida 
pela magistratura não é fácil e, muitas 
vezes, não é compreendida. “Por isso 
mesmo, é preciso que cada vez mais se 
valorize o juiz brasileiro, seja ele de pri-
meira ou de segunda instância”, acres-
centou a magistrada.

Confira as metas aprovadas no XI En-
contro Nacional do Poder Judiciário para 
2018:

Meta 1: Julgar mais processos do que 
os distribuídos – Todos os seguimentos 
da Justiça.

Meta 2: Julgar processos mais anti-
gos – Todos os seguimentos da Justiça.

Meta 3: Aumentar os casos solucio-
nados por meio de conciliação – Justiça 
Federal e do Trabalho

Meta 4: Priorizar os julgamentos dos 
processos relativos à corrupção e à im-
probidade administrativa – Superior Tri-
bunal de Justiça, Justiça Estadual, Justi-
ça Militar da União e dos Estados.

Meta 5: Impulsionar processos à exe-
cução – Justiça Estadual, Justiça Federal 
e do Trabalho.

Meta 6: Priorizar os julgamentos das 
ações coletivas – Superior Tribunal de 
Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, 
Justiça Estadual, Justiça Federal e Justi-
ça do Trabalho.

Meta 7: Priorizar o julgamento dos 
processos dos maiores litigantes e dos 
recursos repetitivos – Superior Tribunal 
de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho 
e Justiça do Trabalho.

Meta 8: Fortalecer a rede de enfren-
tamento à violência doméstica e familiar 
contra as mulheres – Justiça Estadual.
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