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Aniversariantes - Hoje: José Jailson dos Santos (Paulo Afonso) e Darwin Ro-
cha Neto (24ª Vara). Amanhã: Elizabete Regina Campelo Dias (19ª Vara), Maria 
Rita de Souza Alcântara (15ª Vara), Zacarias Vitorino de Oliveira Filho (NUAUD) 
e Adherbal Genaro Gomes Neto (20ª Vara). Domingo: Valterlita Silva do Espírito 
Santo (Conciliação), Cláudia Lúcia Cade do Valle Senna (NUCJU) e Maria de 
Lourdes Silva Santos (Pro-Social). Segunda-feira: Nélio Leal Vilas Boas (NU-
CJU), Zilma Aparecida Ribeiro Rocha (22ª Vara), Anna Cristina Lima de Souza 
Libório (Itabuna) e Artur Ribeiro Alves (23ª Vara). Parabéns!

MUSEU DE ARTE DA BAHIA ABRE 
NO DIA 19 A “BERLINBAHIA” 
EXPOSIÇÃO  DE  11 ARTISTAS 

ALEMÃES E BRASILEIROS

O Museu de Arte da Bahia inaugura 
no dia 19 de março, às 19h, a expo-
sição “BerlinBahia” composta por pin-
tura, xilogravura, instalação e escultura 
de 11 artistas, cinco baianos, cinco 
alemães e uma única artista mulher, 
paulista radicada na Alemanha, que 
transita na cena artística mundial: Cris-
tina Barroso. Essa exposição surgiu do 
estreitamento de laços de amizades en-
tre os artistas contemporâneos e docu-
mentará o desenvolvimento de relações 
criativas, que surgiu como experimento 
artístico na exposição de 2018 na Ga-
leria “Alte Schule” de Berlim. Agora no 
Museu de Arte da Bahia se consolida a 
transferência cultural e com isso, afini-
dades entre culturas muito diferentes, 
que na opinião dos artistas alemães 
é como se “o Tropicalismo estivesse 
mudando para Berlim”. O historiador 
de cultura e professor Tiago de Olivei-
ra Pinto aplica o conceito de afinidade 
ao intercâmbio cultural e afirma que 
“para ter êxito, a transferência cultural 
necessita de referenciais em comum, 
afinidades que podem ser rastreadas 
intencionalmente ou ser construídas 
sistematicamente. Visto assim, a globa-
lização é o maior entreposto para trocar 
elementos afins”. 

Participam desse projeto os artistas 
baianos Almandrade, Bel Borba, Cae-
tano Dias, Sérgio Rabinovitz e Walter 
Lima, representando as duas cidades, 
Cristina Barroso e os artistas alemães 
Hans Scheib, Michael Arantes Müller, 
Reinhard Stangl, Jürgen Bottcher (Stra-
walde) e Volker Henze. A mostra fica 
aberta ao público até o dia 21/04 com 
curadoria de Michael Müller, Walter 
Lima e Reinhard Stangl. No dia 19/03 
(terça-feira), o diretor Pedro Arcanjo e 
artistas receberão no Museu a delega-
ção da América Latina vinda do Insti-
tuto Cultural Brasil - Alemanha - ICBA.

Durante o período da exposição o 
MAB promoverá todas as quintas-feiras, 
às 17h, no auditório do Museu a exibi-
ção de filmes de arte , entre eles, o de 
Rogério Duarte, “O Trapikaoslista” com 
direção de Walter Lima, Mostra Stra-
walde de filmes; “Rebeca”, de Caetano 
Dias; “A Bahia” de Sérgio Rabinovitz, 
com direção de Luciana Accioly e Bel 
Borba; e “Brasiliensis” de Walter Lima.

AGENDA
CULTURAL

Mutirão da Subseção 
de Paulo Afonso almeja 
mais de 600 audiências

Desde o início da semana, 11/03, a 
Subseção Judiciária de Paulo Afonso vem 
realizando um mutirão prevendo a reali-
zação de 600 audiências previdenciárias.

Além dos juízes federais locais, João 
Paulo Pirôpo de Abreu e Diego de Amorim 
Vitorio, o mutirão também está somando 
esforços com os procuradores federais 
Djalma Félix de Carvalho, Ivana Roberta 
Couto Reis de Souza, Ricardo Caldas e 
Denilton Leal Carvalho.

Realizada primeira reunião do Comitê 
Seccional de Gestão de Riscos da SJBA

O Comitê Seccional de Gestão de Ris-
cos realizou sua primeira reunião do ano 
de 2019 na última quarta-feira (13), no 
Auditório Ministro Dias Trindade desta 
Seccional.

Na ocasião, foi apresentado um pa-
norama geral da instituição da Gestão 
de Riscos na 1ª Região, mostrando 
alguns conceitos e citando os referen-
ciais metodológicos que norteiam a Po-
lítica de Gestão de Riscos, enfatizando 
as atribuições previstas nas normas 
para o Comitê CSGR (Resolução Presi 
34/2017 7004144 e Portaria DIREF 
7057207).

Assim, ficou definido que a Gestão de 
Risco deve ser feita por cada gestor de 
unidade, seja da área fim ou meio, des-
tacando também que a Gestão de Riscos 

deve estar atrelada ao mapeamento de 
processos críticos de cada unidade.

Durante a reunião também foi infor-
mado que será dado um treinamento es-
pecífico para os Diretores de Secretaria 
e Núcleos Administrativos pelo servidor 
responsável pela implantação da Gestão 
de Riscos no TRF 1ª por ocasião do En-
contro de Diretores em abril. Na oportu-
nidade, também será feita uma capacita-
ção extensiva a todos os servidores.

Por fim, ficou definido que o Comi-
tê acompanhará diretamente os riscos 

apontados nos processos críticos da 
SJBA, que serão definidos oportunamen-
te após conclusão do PA-Sei 0002149-
81.2019.4.01.8004, que está tratando 
do assunto.

Participaram desta primeira reunião: 
o juiz federal diretor do Foro Dirley da 
Cunha Júnior; o diretor da SECAD Augus-
to Acioly Cunha Barros; a supervisora da 
SEMAD Claudia Silva Daniel; a diretora 
do NUCAF Cristina Maria Dantas Lessa 
Côrtes; a diretora do NUASG Katia Fer-
nandes; o diretor do NUCJU Félix Antô-
nio Barbosa Aguiar; o diretor do NUBES 
Luiz Quaresma de Melo Neto; o diretor 
do NUAUD Zacarias Vitorino de Oliveira 
Filho; a diretora do NUCOM Carla Maria 
de Carvalho Batista; o diretor do NUTEC 
Álvaro Antônio Brito Reis; e a diretora de 
secretaria da Vara Única da Subseção 
Judiciária de Alagoinhas Isa Perpétua da 
Silva, por videoconferência.

CEJUC terá I Mutirão de 
Estágio Supervisionado

Na semana de 18 a 22 de março de 
2019 será realizado, o Centro Judiciário 
de Conciliação da Bahia - CEJUC/BA re-
alizará o seu I Mutirão de Estágio Super-
visionado, tendo como objetivo capacitar 
os conciliadores em formação que parti-
ciparam do módulo teórico do Curso de 
Formação de Conciliadores, realizado no 
mês de dezembro de 2018.

Os conciliadores em formação serão 
supervisionados pela Secretária Executi-
va do SistCon – Sistema de Conciliação 
da 1ª Região, Raquel Lopes Jorge; pela 
Diretora do NUCON – Núcleo Central de 
Conciliação do TRF1, Rosana Monori; 
pela instrutora e Diretora do Centro Judi-
ciário de Conciliação da Bahia – CEJUC/
BA, Aline Trevisan Duarte; e pelo servidor 
e instrutor do CEJUC/MG, Amílio Torres.

Inscrições para compor o Comitê 
Gestor Local de Gestão de Pessoas 
da JF 1ª Região terminam hoje (15)

As inscrições para preencher vagas 
de membros titular e suplente do Comitê 
de Gestor Local de Gestão de Pessoas no 
âmbito da Justiça Federal da 1ª Região 
(CG-Pessoas-JF1) terminam nesta sexta-
-feira, dia 15 de março.

Servidores e magistrados interessa-
dos devem se inscrever mediante pre-
enchimento do formulário disponibili-
zado na intranet do Tribunal, no banner 
“Comitê Local de Gestão de Pessoas – 
Inscrições”.

Depois de encerradas as inscrições, 
será divulgada a lista dos candidatos e 
iniciado o período de votação, que vai do 

dia 21 de março, às 12h, até às 23h59 
do dia 29 do mesmo mês.

A votação ocorrerá exclusivamente 
pela intranet do Tribunal e podem parti-
cipar servidores e magistrados do TRF1, 
de Seções e de Subseções Judiciárias da 
1ª Região, conforme previsto no Edital 
Presi 7579553.

Cada eleitor tem direito a um voto, de 
acordo com a respectiva categoria (magis-
trado ou servidor), e o resultado será di-
vulgado dia 03/04 na intranet do Tribunal.

Informações adicionais estão disponí-
veis no edital, que pode ser consultado 
por meio do link: https://bit.ly/2UCD6Ql


