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Aniversariantes
Hoje: Juiz federal Pompeu de Sou-
sa Brasil (3ª Vara), Isabela Santana 
dos Santos (14ª Vara), Pedro Ameri-
co Ribeiro de Andrade (NUCJU), Rita 
Auxiliadora Miranda Franco Cardoso 
(DIREF), Vitor Batista Bispo dos San-
tos (NUCJU) e Dra. Eliana Amoedo 
de Freitas (Pro-Social). Amanhã: Ju-
íza federal Maizia Seal Carvalho (1ª 
Vara da Subseção de Itabuna), Juiz 
federal substituto Raimundo Bezerra 
Mariano Neto (2ª Vara Subseção de 
Itabuna), Rutemberg Pereira Nunes 
(6ª Vara), Simone Medrado Bonelli 
Didier (5ª Vara), Saul Tadeu Martins 
Paim (NUCJU), Manuela Andrade de 
Barros (24ª Vara), Nathalia Laytynher 
de Sousa Carvalhal (19ª Vara) e Neil-
ma dos Santos Santos (11ª Vara).

Parabéns!

SERVIDOR DA 4ª VARA GÉSNER 
BRAGA ENCENA ESPETÁCULO

“AQUELE ÚLTIMO VERÃO”

Espetáculo teatral dirigido pelo tam-
bém ator e artista de visualidades Ro-
berto Laplagne e primeiro texto de sua 
autoria, “Aquele último verão” estreou 
no dia 02/05, no Teatro Gamboa Nova, 
e permanece em cartaz durante todo o 
mês de maio, às quartas e quintas-fei-
ras, a partir das 19h. No elenco, Gés-
ner Braga, servidor da 4ª Vara desta 
Seccional, Mário Bezerra e participação 
especial de Hamilton Lima.

“Aquele último verão” expõe a ami-
zade que transcende o tempo, o espaço 
e as adversidades. Narra a história de 
dois amigos de adolescência que vive-
ram intensamente a amizade e acabam 
por perceber que outro sentimento os 
envolvia, até que um deles se afasta 
sem um motivo aparente. Eles se reen-
contram após duas décadas, longa au-
sência provocada pelas escolhas con-
flitantes de cada um. O acaso os reúne 
outra vez numa festa de colegas do co-
légio, quando então relembram – atra-
vés das histórias vividas, das músicas 
que ouviam na época e dos lugares que 
frequentaram – a amizade nascida na 
juventude, com momentos divertidos e 
felizes, mas que deixou pendências a 
ser resolvidas.

A encenação adota uma construção 
realista na interpretação das persona-
gens Pedro e Luiz, ressaltando o plano 
da memória por meio das situações que 
eles viveram, das músicas que ouviam 
na adolescência e de espaços da cidade 
de Salvador. Na peça, serão utilizados 
elementos tecnológicos para que a trilha 
sonora, composta por canções da MPB, 
seja operada pelos próprios atores.

A ambientação cênica também se-
gue um conceito realista, além de mi-
nimalista, com o uso de um praticável 
como elemento cenográfico que remete 
às balaustradas das praias de Salvador. 
Em harmonia com a proposta geral, o 
figurino é concebido com trajes contem-
porâneos, utilizando uma paleta de cores 
que permita uma identificação imediata 
das personagens e suas personalidades. 
O projeto de iluminação reproduz o ho-
rário em que acontece a ação dramática, 
assim como as mudanças de atmosfera 
de acordo com as nuances do texto e da 
proposta da direção.

O valor do ingresso é R$ 20 (inteira) 
e R$ 10 (meia).

AGENDA
CULTURAL

Saeb lança pesquisa sobre o CAB
Trabalha no Centro Administrativo da 

Bahia? Utiliza os seus serviços? Uma 
pesquisa, a ser realizada pela Superin-
tendência de Patrimônio, da Secretaria 
da Administração (Saeb), pretende ava-
liar a opinião de servidores e cidadãos 
sobre o CAB, que completa 50 anos em 
2023. Disponível em plataforma on-line, 
o questionário traz 26 perguntas sobre 
segurança, transporte público, infraestru-
tura e serviços, entre outros.

O questionário estará disponível no en-
dereço cab50.saeb.ba.gov.br, no período 
de 16 a 31 de maio. Deve ser respondido, 
prioritariamente, por servidores ativos dos 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio, empregados públicos e colaboradores 
do Ministério Público e Defensoria Públi-
ca, bem como trabalhadores terceirizados 
– desde que todos atuem em prédios lo-
calizados no CAB. Servidores que atuem 
em outras localidades e cidadão, residen-

tes ou não em Salvador, também poderão 
responder o questionário. 

As informações reunidas pela pesqui-
sa irão compor documento que irá auxi-
liar na composição de legislação especí-
fica para o Plano Diretor do CAB, projeto 
da Supat para a atual gestão estadual. 
O plano diretor é um instrumento de po-
lítica urbana de uma cidade, ou parte 
dela, organizando seu funcionamento e 
crescimento. Ele estabelecerá as normas 
de utilização da área, bem como os pro-
gramas e ações necessárias para o seu 

Portaria da SJBA limita horas diárias
de Ações de Treinamento à Distância

O diretor do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia Dirley da Cunha Junior assinou 
na última segunda-feira, dia 20/05, no 
uso de suas atribuições legais e regimen-
tais e tendo em vista o constante nos autos 
do PAe 0002702-70.2015.4.01.8004, 
a Portaria 8184805, que limita horas di-
árias de Ações de Treinamento à Distân-
cia, para efeito de concessão de adicional 
de qualificação decorrente de ações de 
treinamento realizadas por iniciativa do 
servidor.

Agora, a carga horária diária máxi-
ma, na modalidade à distância, rea-
lizada isoladamente, em conjunto ou 
concomitantemente, com outras ações, 
não poderá ultrapassar 8 horas/dia.

Na hipótese em que não houver na 
declaração ou certificado a descrição 
detalhada da carga horária diária mi-

nistrada (sempre menor ou igual a 8 
horas), será considerada para fins de 
cálculo a carga horária total do curso 
dividida pela quantidade de dias de sua 
realização, desprezando as horas que 
excederem ao limite máximo fixado.

Já os certificados de conclusão da 
ação de treinamento na modalidade à 
distância deverão conter data de início 

e de término do curso para viabilizar 
seu cadastramento pelo setor compe-
tente.

A portaria foi assinada conside-
rando: a) os termos da Resolução nº 
126/2010 do Conselho da Justiça Fe-
deral; b) os princípios que norteiam a 
Administração Pública Federal, previs-
tos no art. 37 da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil de 1988; c) a 
necessidade de especificar limites para 
concessão de adicional de qualificação 
dos servidores da Seção Judiciária da 
Bahia e das respectivas subseções ju-
diciárias.

É importante salientar que esta 
nova portaria revoga a de número 
170/2016-DIREF/BA. Os casos omis-
sos serão decididos pelo diretor do Foro 
da Seção Judiciária da Bahia.

desenvolvimento. O correto planejamen-
to e implantação garantem o crescimento 
ordenado e sustentável, impactando na 
qualidade de vida das pessoas.

“O CAB fará 50 anos em breve. Nes-
se sentido, o Governo do Estado, através 
da Superintendência de Patrimônio, está 
elaborando o seu plano diretor, chamado 
CAB 50. Esta pesquisa servirá para aten-
der os anseios da população do Centro 
Administrativo, ouvindo suas idéias e 
sugestões”, pontua o superintendente de 
Patrimônio, José Anísio Leal Costa Neto.


