
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-
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.

Com o objetivo de divulgar os aspec-
tos práticos da implementação da Gestão 
do Conhecimento no âmbito da Justiça 
Federal da 1ª Região, o Café com Conhe-
cimento acontece sempre às sextas-fei-
ras, das 14h às 17h (horário de Brasília) 
e é voltado para gestores e servidores da 
1ª Região.

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

Aniversariantes
Hoje: Wilma Teresa Coelho Monteiro (19ª Vara), Sueli Gonçalves Gaspar (10ª 
Vara), Glauber Novaes de Sousa (Itabuna), Andrea Timoteo do Nascimento (Ala-
goinhas), Ronaldo do Carmo Assunção (CS Gestão & Serviço), Fernando Jose P. 
Sampaio (CEF) e Silania Queiroz Carneiro (VIPAC). Amanhã: Juliana Oliveira da 
Silva (Feira de Santana), Tatiana Gonçalves Pereira de Souza (NUCGP), Maria da 
Conceição Moura Oliveira Moraes (NUBES), Urias Ribeira dos Santos (NUCJU) e 
Deborah Santos Silva (24ª Vara).

Parabéns!
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Cardápio do restaurante 
para sexta-feira

Restaurante Gradin Grill (Sede): Co-
mida Baiana, Isca de Frango, Cupim ao 
Molho, Moqueca de Peixe, Escondidinho 
de Fumeiro, Xinxim de Bofe, Torta de Ca-
marão, Mocofato. 

Obs.: Sujeito a pequenas alterações.

Restaurante Pupo (JEFs e TRs): Car-
ne Acebolada, Xinxim de Frango, Frango 
Grelhado, Moqueca de Peixe, Mariscada, 
Fogotini, Jardineira de Soja, Pão de Alho.

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juíza federal Cláudia da Costa Tourinho Scarpa, diretora do Foro da Seção Judiciária da Bahia. Redação, fotos, distribuição, diagramação, revisão e impressão: Setor de Comunicação Social. 
Encarregada: Rita Miranda. Apoio: Rodrigo Sarmento Silva dos Santos. Estagiária de jornalismo: Joyce Melo Matos. Tiragem: 25 exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – 
CAB. CEP: 41213-000. Site: portal.trf1.jus.br/sjba  E-mail: jfh@trf1.jus.br.

X Seminário Internacional
Brasil/Argentina

Ricardo Rabinovich-Berkman relaciona direito, história e
literatura na cultura popular do Nordeste brasileiro

A décima edição do Seminário Inter-
nacional Brasil/Argentina receberá o pro-
fessor doutor em Direito da Universidade 
de Buenos Aires, Ricardo Rabinovich-
-Berkman, já conhecido e admirado por 
participação em edições anteriores deste 

evento. Ele apresentará palestra no dia 
30, às 15h30, e abordará o tema “Na 
Província da Normandia, na remota anti-
guidade: A história de Roberto do Diabo, 
exemplo da relação entre direito, história 
e literatura na cultura popular do Nordes-
te brasileiro”.

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.

Amanhã tem 4ª Painel do Café
com Conhecimento. Participe!

O 4ª Painel do Café com Conheci-
mento acontece nesta sexta-feira, 24, 
com apresentação dos 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, devi-
do ao horário de verão em Brasília.

Com duração de aproximadamente 
uma hora, o primeiro tema trará como 
convidada a servidora da Câmara Legis-
lativa do Governo do Distrito Federal, Ana 

Subseções Judiciárias
da SJBA realizam 
mutirão de RPVs

O mutirão de requisições de pequenos 
valores (RPVs) das Subseções Judiciárias 
vinculadas a esta Seccional começou no 
último sábado, 18, e segue até o dia 15 de 
dezembro. Participam do mutirão as sub-
seções de Alagoinhas, Campo Formoso, 
Guanambi, Itabuna (1ª e 2ª Varas), Irecê, 
Ilhéus, Juazeiro e Teixeira de Freitas.

Tendo em vista a necessidade de dar 
efetividade aos comandados executivos 
nos processos dos Juizados Especiais 
Federais Adjuntos e nas Varas Cíveis 
das Subseções Judiciárias, o mutirão, 
que é amparado pela Portaria DIREF n. 
199/2017 (consolidada), pretende redu-
zir o número atual de 2.837 processos 
aguardando expedição nas oito subse-
ções participantes.

Esta já é a 3ª etapa do mutirão de 
RPVs nas Subseções e a 5ª etapa da Se-
ção Judiciária da Bahia neste ano.


