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Aniversariantes
Hoje: Ciro Gomes de Queiroz (NU-
ASG), Evilásio Roxo do Amaral (10ª 
Vara), Anna Zélia Brito Anunciação 
(7ª Vara) e Julia Morena Batista Fur-
tado (Ilhéus). Amanhã: Rosana Soussa 
Vieira Lins (Turma Recursal), Leandro 
Batista Coutinho (Vitoria da Conquis-
ta), Bruno Kruschewsky Kruschewsky 
(Itabuna), Clesio Vicentini Silotti (NU-
ASG), Ingrid de Jesus da Cruz (Feira 
de Santana), Ana Alice Damaceno 
Luis Pitombeira (Vitória da Conquista) 
e André Luiz Costa (VIPAC).

Parabéns!

Seção Judiciária divulga feriados forenses
FERIADOS MUNICIPAISA Secretaria Administrativa da Seção 

Judiciária da Bahia publicou no dia 15/02 
a Portaria n. 7678030, onde informa os 
feriados da sede da Seccional e de todas 
as Subseções Judiciárias da Bahia, con-
siderando o art. 62 da Lei n. 5.010/66, 
com a redação da Lei n. 6.741/79; os 
feriados civis indicados nas Leis Federais 
ns. 6.802/80, 4.737/65 e 662/49, com a 
redação da Lei n. 10.607/2002.

São considerados feriados na Jus-
tiça Federal da Primeira Região a data 
magna dos Estados, prevista em lei es-
tadual, assim como as datas fixadas em 
lei municipal, nos termos da Lei Federal 
n. 9.093/95, com a redação da Lei n. 
9.335/96. Conforme dispõe o art. 149 do 
Provimento Coger n.129/2016, os feria-
dos religiosos não poderão ultrapassar o 
número de três a cada ano.

São feriados na Seção Judiciária da 
Bahia e em todas as Subseções: a segun-
da-feira e a terça-feira de Carnaval (4 e 5 
de março); os dias da Semana Santa entre 
quarta-feira e domingo de Páscoa (17 a 
21 de abril); o dia de Tiradentes (21 de 
abril); o dia do Trabalho (1º de maio);  o 
dia de Corpus Christi (20 de junho); o dia 
da Consolidação da Independência do Es-
tado (2 de julho); o dia do Direito (11 de 
agosto); o dia da Independência do Bra-
sil (7 de setembro); o dia da Padroeira do 
Brasil (12 de outubro); os dias de Todos 
os Santos e de Finados (1º e 2 de novem-
bro); o dia da Proclamação da República 
(15 de novembro); o dia da Justiça (8 de 
dezembro); e o período do recesso entre 
os dias 20 de dezembro de 2019 e 6 de 
janeiro de 2020.

Em Salvador ainda haverá feriado muni-
cipal no 24 de Junho (São João). Na tabela 
ao lado, confira os feriados municipais em 
cada uma das Subseções Judiciárias.

Alagoinhas

13/06 Padroeiro da Cidade

24/06 Dia de São João

02/07 Emancipação Municipal

20/11 Dia da Consciência Negra

Barreiras

26/05 Aniversário de Barreiras

24/06 Dia de São João

02/08 Dia do Evangélico

Bom Jesus da Lapa 

24/06 Dia de São João

06/08 Dia do Senhor Bom J. da Lapa

31/08 Aniversário da Cidade

15/09 Romaria N.S. da Soledade

Campo Formoso

13/06 Dia de Santo Antônio

24/06 Dia de São João

28/07 Aniversário da Cidade

Eunápolis

12/05 Emancipação do Município

24/05 Dia da Padroeira

Feira de Santana

24/06 Dia de São João

26/07 Dia da Padroeira

18/09 Aniversário da Cidade

Guanambi

13/06 Dia do Padroeiro

14/08 Emancipação do Município

Ilhéus

23/04 Dia de São Jorge

24/06 Dia de São João

28/06 Dia do Município

15/08 Dia de N.S da Vitória

Irecê

31/05 Emancipação do Município

24/06 Dia de São João

04/08 Padroeiro da Cidade

Itabuna

19/03 Dia do Padroeiro

24/06 Dia de São João

28/07 Aniversário da Cidade

Jequié

13/06 Dia do Padroeiro

24/06 Dia de São João

21/08 Dia do Evangélico

25/10 Aniversário da Cidade

Juazeiro

18/02 Carnaval Antecipado

15/07 Aniversário da Cidade

08/09 Padroeira da Cidade

Paulo Afonso

24/06 Dia de São João

28/07 Emancipação do Município

04/10 Dia do Padroeiro

Teixeira de Freitas

09/05 Aniversário da Cidade

29/06 Dia de São Pedro

Vitória da Conquista

24/06 Dia de São João

15/08 Dia da Padroeira

09/11 Aniversário da Cidade

A Portaria SJBA-SECAD 7678030, 
assinada pelo juiz federal diretor do Foro 
Dirley da Cunha Júnior, pode ser con-
sultada nos autos do PAe 0018506-
10.2017.4.01.8004.

Nova premiação 
divulgará boas

práticas do Judiciário
em gestão de pessoas
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

recebe, desde a quinta-feira (13/2), ins-
crições para participação na primeira 
Premiação de Práticas em Gestão de 
Pessoas do Poder Judiciário. Os tribunais 
e conselhos superiores poderão inscrever 
mais de um trabalho dentro dos temas 
Planejamento em Gestão de Pessoas; Se-
leção, Ingresso e Lotação de Servidores; 
Acompanhamento e Desenvolvimento de 
Gestores e Servidores; e Valorização e 
Ambiente de Trabalho. O formulário de 
inscrição pode ser acessado pela página 
do CNJ até o dia 22 de março no link: 
https://bit.ly/2GAHkEK

De acordo com o edital, serão premia-
das quatro práticas com base nos temas 
da Resolução CNJ n. 240/2016, que tra-
ta da Política Nacional de Gestão de Pes-
soas. Instituída em setembro de 2016, 
as diretrizes têm a finalidade de, entre 
outras, estabelecer princípios e diretrizes 
em gestão de pessoas e organização do 
trabalho e fomentar o aprimoramento da 
capacidade de atuação dos órgãos a par-
tir do desenvolvimento profissional dos 
servidores e suas competências e do fa-
vorecimento à cooperação.

As propostas vencedoras serão apre-
sentadas no II Encontro de Gestores de 
Pessoas do Poder Judiciário, marcado 
para os dias 13 e 14 de junho, em Brasí-
lia, e receberão um certificado e um tro-
féu Prêmio Boa Prática.

A premiação pretende reconhecer e 
dar publicidade às iniciativas em Gestão 
de Pessoas que sejam voltadas à excelên-
cia na prestação dos serviços no âmbito 
do Poder Judiciário, com o objetivo de 
incentivar a melhoria contínua das prá-
ticas de trabalho em Gestão de Pessoas, 
proporcionar a troca de experiências e in-
formações entre os órgãos do Judiciário.

A íntegra do edital, bem como o ar-
quivo para elaboração da proposta estão 
disponíveis no portal da Governança em 
Gestão de Pessoas do Poder Judiciário, 
no portal do CNJ, por meio do link: ht-
tps://bit.ly/2DYf8bj (Fonte: CNJ)

Pesquisa sobre 
Planejamento 

Estratégico na JFBA
A Seção de Modernização (SEMAD), 

elaborou um questionário com o objetivo 
de identificar lacunas do conhecimento 
do corpo funcional da Seção Judiciária 
da Bahia sobre o Planejamento Estraté-
gico, de modo a subsidiar a Comunicação 
da Estratégia a ser realizada em 2019 e 
2020. O link do questionário, será enca-
minhado pelo JFH, a partir de hoje, para 
todos os e-mail da Seção Judiciária da 
Bahia, devendo ser aberto preferencial-
mente no Internet Explorer para que possa 
ser respondido. Participe!

 Sagrada Família, por Antoni Gaudí
O Templo Expiatório da Sagrada Família é uma 

grande construção católia da cidade de Barcelona, 
Catalunha, Espanha, desenhado pelo arquiteto ca-
talão Antoni Gaudí, e considerado por muitos crí-
ticos como a sua obra-prima e expoente da arqui-
tetura modernista catalã. Financiado unicamente 
por contribuições privadas, o projeto foi iniciado 
em 1882 e assumido por Gaudí em 1883, quan-
do tinha 31 anos de idade, dedicando-lhe os seus 
últimos 40 anos de vida, os últimos quinze de for-
ma exclusiva. A construção foi suspensa em 1936 devido à Guerra Civil Espanhola e 
não se estima sua conclusão para antes de 2026, centenário da morte de Gaudí.

A construção começou em estilo neogótico, mas o projeto foi reformulado completa-
mente por Gaudí ao assumi-lo. O templo foi projetado para ter três grandes fachadas: 
a Fachada da Natividade, quase terminada com Gaudí ainda em vida, a Fachada da 
Paixão, iniciada em 1952, e a Fachada da Glória, ainda por completar. Segundo o seu 
proceder habitual, a partir de esboços gerais do edifício Gaudí improvisou a construção 
à medida que esta avançava. O templo, quando estiver terminado, disporá de 18 torres 
e estima-se que poderá levar no seu coro 1500 cantores, 700 crianças e cinco órgãos.

A obra foi considerada Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO em 2005. 

Fonte: Wikipédia

Obra-prima da Semana


