
Aniversariantes - Hoje: Romério Couto Miranda (Feira de Santana), Fernanda 
Cardoso Tourinho Aguiar (9ª Vara) e Sebastião Jardim Bittencourt (Alagoinhas). 
Amanhã: Daniela Barreto Santos (Feira de Santana), Fabio Alexandre Leite Borba 
(Eunápolis) e Karine Vitória Lima de Oliveira (17ª Vara). Parabéns!
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SJBA assina termo de compartilhamento
da sede de Campo Formoso com MPF/BA

A Subseção Judiciária de Campo 
Formoso irá compartilhar sua sede com 
o Ministério Público Federal da Bahia. 
Na última terça-feira (15), o Diretor 
do Foro da Seção Judiciária da Bahia, 
Juiz Federal Dirley da Cunha Júnior, e 
a Procuradora-Chefe da Procuradoria da 
República na Bahia, Juliana de Azevedo 
Moraes, assinaram o Convênio de Ces-
são de Uso.

A SJBA irá ceder à PR/BA, a títu-
lo oneroso, uma área total de 589,89 
m², sendo 37,5 m² referente a três va-

gas de garagem situadas no pavimento 
subsolo e 552,39 m² referente à área 
situada no 1º andar do Edifício Sede da 
Subseção.

Em relação a finalidade, o Convênio 
11/2019, que é fundamentado na Lei 
nº 8.666/93, diz que o espaço públi-
co cedido destina-se exclusivamente à 
instalação e funcionamento da sede da 
Procuradoria da República no município 
de Campo Formoso, sem qualquer ônus 
para a Justiça Federal.

O horário de funcionamento do MPF 
não será vinculado necessariamente ao 
horário de funcionamento da Justiça 
Federal, entretanto se deverá buscar 
um horário de funcionamento comum 
em virtude do cenário de restrição or-
çamentária.

O prazo de duração do convênio é de 
60 meses, com início a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado 
mediante interesse das partes.

“La Verbena”, de Maruja Mallo
A artista espanhola Maruja Mallo pintou 

uma série de quadros dedicados às festas 
madrilenhas. Em “La Verbena”, a pintora 
expõe a visão do mundo sem escatimar no 
barroquismo e na fantasia.

Maruja havia se mudado para Madri de 
sua cidade natal Viveiro (Lugo). Ela tinha 26 
anos e na famosa Residencia de Estudian-
tes tornou-se amiga de Salvador Dalí, Luis 
Buñuel e Federico García Lorca.

Esses três indivíduos admiravam a personalidade avassaladora de Mallo, mas 
também a modernidade de suas obras. Dalí chamou Maruja de “meio marisco, 
meio anjo” e Lorca disse: “Suas pinturas são as que eu já vi pintadas com mais 
imaginação, emoção e sensualidade.” 

“La Verbena” é uma obra surrealista de 1927 que busca retratar a sociedade 
de Madri da época com um pouco de ironia. Barracas, artefatos de feiras, espelhos 
distorcidos, rotatórias, músicos, gigantes e cabeças grandes, marinheiros, guarda 
civil... Um caos ordenado que reflete o barulho de festivais populares, mas com 
muita alegria. Aqui, os maus tempos com a guerra civil espanhola, ainda não ha-
viam chegado.

Fonte: História/Arte

Obra-prima da Semana

TRF1 institui o Relatório de Afastamentos 
por Licença para Tratamento da Própria 

Saúde para servidores da 1ª Região

Em virtude da necessidade de aperfei-
çoamento do registro e da contagem do 
afastamento de servidores requisitados 
ou cedidos para tratamento da própria 
saúde, o TRF 1ª Região instituiu o Rela-
tório de Afastamentos por Licença para 
Tratamento da Própria Saúde no âmbito 
da Justiça Federal de 1º e 2º graus da 1ª 
Região.

De acordo com a Portaria Presi 
9001532, esse Relatório deve conter, no 

caso de requisição para a JF1, os afasta-
mentos do servidor por licença para tra-
tamento da própria saúde no período de 
365 dias antecedentes à data no início 
de seu exercício na condição de requisi-
tado e, na hipótese de cessão a órgão ex-
terno à JF1, os dias de afastamento por 
licença para tratamento da própria saúde 
naquele mês.

Cabe à área de recursos humanos 
do Tribunal ou das seccionais solicitar o 
documento aos órgãos aos quais os ser-
vidores requisitados estiverem vincula-
dos bem como aos órgãos para os quais 
forem cedidos servidores do quadro de 
pessoal da JF1. Já o recebimento do Re-
latório ficará a cargo da área de cadastro 
de pessoal no Tribunal e nas Seções Ju-
diciárias da 1ª Região.

Para mais informações, a Portaria 
está disponível na Biblioteca Digital do 
TRF1 e também pode ser conferida por 
meio do link: http://bit.ly/2oRZCtP

Fonte: TRF1


