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Aniversariantes
Hoje: Mirella Tourinho Barbosa Mar-
tins (NUCOM), Mayara Caldas Armen-
tano (5ª Vara), Samira Pimenta Veiga 
(Guanambi) e Anna Carolina Moreira 
Rezende (Barreira).
Sábado: Glaucione Santos Japiassu de 
Almeida (Itabuna), Kenia Iara Rodri-
gues de Carvalho (Barreiras), Adriana 
Silva Rivas (9ª Vara) e Michel Oliveira 
Freitas de Souza (8ª Vara).
Domingo: Gildson Fernandes Santos 
(Itabuna), Marluce Santana Costa 
Borges (Paulo Afonso), Carlos Eu-
ler de Souza e Azevedo Medrado (5ª 
Vara), Valmira Moreira Lisboa Dorea 
(23ª Vara), Domingos Sávio Belfort 
Campos Júnior (DIREF), Jade Bianca 
Conceição de Almeida (17ª Vara) e 
Juliana Araújo Martins da Silva (Bom 
Jesus da Lapa).
Segunda-feira: Wendell Tolentino Sil-
veira (NUCJU), Emanoel Conceição 
Barros (Irecê), Marcio Martins Mene-
zes (21ª Vara) e Rosemary Ferreira 
Santos (Viverde).

Parabéns!

O foyer do prédio sede da SJBA é 
amplo e se trata do local mais apropria-
do para receber aqueles que esperam 
atendimento, visitantes, advogados e os 
próprios servidores, magistrados e cola-
boradores. A fim de tornar este espaço 
mais aconchegante e humano, uma nova 
decoração foi pensada e executada pela 
Diretoria do Foro e concluída neste mês 
de maio, com a modernização dos ele-
vadores, que faz parte do projeto para 

receber da melhor forma àqueles que fre-
quentam esta seccional.

Para acompanhar o layout proposto 
no período do Jubileu de Ouro, foi cria-
do um espaço para colocar a estátua da 
deusa Têmis, que na mitologia grega 
simboliza a Justiça, e o busto em home-
nagem ao jurista Teixeira de Freitas foi 
destacado, que recebeu moldura de ges-
so, iluminação própria, tapete estilo per-
sa e bastões de isolamento dourados. O 

Foyer recebeu ainda arranjos de flores, 
mais tapetes, centros de mesa com re-
vistas institucionais e jurídicas e novos 
vasos de plantas, mudanças que visam 
aproximar as pessoas e a própria justi-
ça, tornando-se algo tão familiar quanto 
uma sala de estar. 

“Quando eu passava sentia que falta-
va um aconchego maior, para que os ad-
vogados, partes, servidores, estagiários 
e terceirizados pudessem sentar e haver 
um congraçamento entre eles, tornar o 
espaço mais humano, visto que, a justi-
ça já é tão fria. Pensamos nos detalhes 
para tornar o ambiente mais agradável e 
realmente estou muito satisfeita e feliz. 
Já sinto um retorno positivo”, afirmou a 
diretora do foro, Claudia da Costa Touri-
nho Scarpa. 

O advogado Luciano Alberto Fernan-
des avalia a nova decoração como posi-
tiva para maior sensação de aconchego 
e conforto, e informou que ontem prefe-
riu sentar no foyer a aguardar na sala da 
OAB, onde costuma ficar.

Por Joyce Melo

Prédio sede da SJBA está
com nova decoração no Foyer

Lançada página na intranet 
destinada à Governança da 

Tecnologia da Informação da JF1

A Secretaria de Tecnologia da Informa-
ção (Secin) lançou, na última sexta-feira, 
dia 4 de maio, página na intranet do TRF1 
destinada à consolidação e transparência 
de todas as informações relacionadas à 
área de Tecnologia da Informação da Jus-
tiça Federal da 1ª Região (JF1).

Na primeira versão dessa página 
pode-se encontrar, dentre outras infor-
mações: 1. Sistemas de informação e 
serviços de TI utilizados na JF1; 2. Pla-
nejamentos da área de TI de curto, médio 
e longo prazos, como o Plano Diretor de 
TI – PDTI-JF1, Plano de Contratações de 
Soluções de TI – PCSTI-JF1; 3. Projetos 
e ações estratégicos de TI; 4. Base de 
Conhecimento consolidando informações 
coletadas pela TI da JF1 decorrente dos 
milhares de atendimentos realizados, que 
pode ser acessada por qualquer usuário 
que queira tentar resolver pessoalmente 
eventuais problemas ou dificuldades an-
tes de acionar a área de TI do TRF1, das 

seções ou das subseções, 
ou que deseje conhecer 
mais alguma funcionalida-
de de determinado sistema 
ou serviço de TI; 5. Norma-
tivos que regulam a área 
de TI; 6. Últimas notícias e 
avisos referentes à TI.

O conteúdo está em 
evolução e espera-se con-
tar com a colaboração de 

todos os usuários de TI da JF1 para que 
a versão contemple informações de fato 
de interesse de todos.

Se forem identificadas oportunidades 
de melhorias nessa página ou se dese-
jar que contemple outras informações de 
TI, basta enviar e-mail para o Núcleo de 
Governança de Tecnologia da Informação 
(nugti@trf1.jus.br).

Se forem identificadas oportunidades 
de melhorias na Base de Conhecimento 
de TI ou se desejar que essa base conte-
nha outras informações de TI, basta re-
gistrar solicitação no sistema e-Sosti ou 
enviar e-mail para a Central de Serviços 
de TI (CSTI-TRF1 – Base de Conheci-
mento – csti.basedeconhecimento@trf1.
jus.br).

Contribuições de toda a JF1 são mui-
to bem-vindas e incentivadas em prol da 
área de TI e de toda a JF1.

Fonte: TRF1

AGENDA
CULTURAL

DIJA - UM MUSICAL INUSITADO

O espetáculo “Dija – Um Musical 
Inusitado”, idealizado pelo músico 
e produtor baiano Jonga Cunha traz 
show especial criado para homenage-
ar um dos maiores cantores e compo-
sitores da música brasileira de todos 
os tempos: Djavan.

E para festejar a obra desse alagoa-
no que há 40 anos encanta o mundo e 
envaidece o Brasil, os cantores Gilme-
lândia, Ramon Cruz e os músicos Jon-
ga Cunha e Dinho Barral inciaram este 
projeto, tocando e interagindo, todo 
o tempo, com os mais de 50 artistas 
convidados que aparecerão em vídeo 
durante o musical. Nesta nova tempo-
rada no Teatro SESI, “Dija - um musical 
inusitdo” trará a cantora Aline Barr.

“A ideia é criar uma obra em pro-
gresso, com a possibilidade de outros 
artistas participarem futuramente. Na 
verdade, é um espetáculo de interação 
entre os artistas que estão no palco e 
os que vão aparecer num telão. Vamos 
cantar juntos, unindo música ao vivo 
com interação em vídeo”, informa Jon-
ga, que assina a direção geral e divide 
a musical com o baixista Dinho Barral.

Para Jonga, Djavan é um artista 
‘elegante e fino’, um inovador na cul-
tura da música pop brasileira e merece 
todas as homenagens. “Ele tem um pé 
fincado nas suas raízes e uma cabeça 
antenada com o que se faz de melhor 
e mais moderno no mundo da música, 
e isso é maravilhoso”, acrescenta o fã 
assumido do autor de Sina, Oceano e 
tantas pérolas musicais.

Além dos quatro artistas que esta-
rão ao vivo no palco, o musical é todo 
marcado pelas participações e inte-
rações ‘virtuais’ de outros músicos e 
cantores. Entre eles, Margareth Mene-
zes, Saulo, Durval Lélis, Márcio Victor, 
Ricardo Chaves, Adelmo Casé, Magary 
Lord, Márcia Short, Carla Visi, Targino 
Gondim, Alexandre Leão, Tatau e tan-
tos outros. O show conta ainda com 
a participação, também ‘virtual’, dos 
músicos Paulinho Andrade, Peu Meur-
ray, Álvaro Assmar, Fábio Rocha, Pe-
drinho Fonseca e muitos mais.

Interessados tem de hoje até o dia 
25/05 para conferir o musical, que 
acontece às 20h. O valor é R$80,00 
(inteira) e R$ 40,00 (meia).
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