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Aniversariantes - Hoje: Juiz federal Gil-
berto Pimentel de Mendonça Gomes Ju-
nior (Irecê), Avani Cristina Neri Gomes 
(NUMAN), Jéssica Leão Azevedo (Bom 
Jesus da Lapa), Márcia Jessiara Lopes 
de Sá (Campo Formoso) e Stephanie 
Teixeira Santos (COJEF). Amanhã: Juiz 
federal substituto Diego Carmo de Sou-
sa (Vitória da Conquista), Juiz federal 
substituto Felipo Livio Lemos Luz (Tei-
xeira de Freitas), Arabella Lino Rosa 
dos Santos (Juazeiro), Marilyn Cardoso 
Batista (10ª Vara), David Ferreira Paes 
Junior (22ª Vara), Lícia da Rocha Ra-
mos Bezerra (9ª Vara) e Walneide Netto 
Junior (Barreiras). Domingo: Juíza fede-
ral substituta Letícia Daniele Bossonario 
(Ilhéus), Manuela Vasconcelos Pereira 
(4ª Vara), Carlos Henrique da Rocha 
Behrens (NUTEC), Juan Levi Rodrigues 
Dourado (Vitória da Conquista) e Ma-
theus Vinicius Ferreira Costa (NUCGP). 
Segunda-feira: José Robson Santos Sil-
va (Campo Formoso), George de Araújo 
Menezes (Itabuna), Gustavo Magalhaes 
Barbosa (NUCJU) e João Pedro Dias 
Mendes (Feira de Santana). Parabéns!!!

SJBA adota medidas para retorno 
gradual do atendimento presencial
O JFH segue trazendo informações sobre as diretrizes tomadas pela Seção Judici-

ária da Bahia, seguindo as instruções determinadas na Resolução Presi 10468182, 
que estabelece as medidas de segurança para a retomada gradual dos serviços juris-
dicionais e administrativos presenciais, a partir do próximo dia 03 de agosto.

Aviso do NUTEC
O NUTEC informa que, devido à re-

estruturação da Rede do CPD da SJBA, 
os serviços hospedados no Datacenter 
de Salvador-BA ficarão indisponíveis no 
dia 25/07/2020 (sábado) das 8h às 16h 
(horário de Brasília), período em que o 
acesso por VPN ficará inacessível. Esta-
rão disponíveis pela internet os serviços: 
Sei, PJe, eSosTI,  Portal Internet,  E-mail 
Office365,  Malote Digital,  AJG

Qualidade dos dados em tempos
de Inteligência Artificial e Big Data são 
temas de palestra promovida pelo TRF1

Magistrados, servidores, colaboradores 
e demais interessados estão convidados 
para participar, na próxima segunda-fei-
ra, dia 27 de julho, às 14h, da palestra: 
“Qualidade dos dados em tempos de Inte-
ligência Artificial e Big Data”, com o pro-
fessor doutor Dalton Lopes Martins.

O evento é promovido pela Divisão de 
Gestão de Informação, Jurisprudência e 
Biblioteca do TRF1 (Digib) e será aberto 
pela diretora da unidade, Marília Mello, 
e mediado pelo chefe da Assessoria de 
Projetos de Suporte e Fomento à Ativida-
de Judicial (Asfaj), José Roberto Pimenta 
Ferretti da Costa.

Durante a palestra, será apresentado 
o “Projeto Alei”, sigla para Análise Legal 
Inteligente, de desenvolvimento da fer-
ramenta de Inteligência Artificial (IA) do 
TRF1, que tem como objetivo identificar 
precedentes do Tribunal e das cortes su-
periores e, futuramente, sugerir propos-
tas de minutas baseadas em acórdãos já 
consolidados do órgão.

Não é necessário se inscrever para 
assistir ao evento. A palestra será trans-
mitida ao vivo pela plataforma Teams, 
clicando neste link na hora do evento, e 
também pelo canal do TRF1 no YouTube.

Conheça o palestrante – Doutor em 
Ciências da Informação pela ECA-USP. 
Mestrado em Engenharia da Computação 
pela Universidade Estadual de Campinas. 
Professor no curso de Biblioteconomia da 
Faculdade de Ciência da Informação (FCI) 
na Universidade de Brasília (UnB) e no 
Programa de Pós-Graduação em Comuni-

cação PPGCOM (Mestrado) da Faculdade 
de Informação e Comunicação da Univer-
sidade Federal de Goiás.

Dalton Lopes Martins tem experiência 
nas áreas de inclusão e cultura digital, 
análise de redes sociais, estudos métri-
cos, organização e representação da in-

formação e aprendizagem de máquina. 
Vem trabalhando atualmente com acer-
vos e repositórios digitais, inteligência 
artificial e aprendizado de máquina, com 
maior enfoque na área da cultura, dados 
abertos ligados e websemântica, com es-
pecial interesse em estratégias de intero-
perabilidade de sistemas de informação.

Ele coordena, também, o projeto de 
pesquisa Tainacan – software livre para 
a construção social de repositórios digi-
tais – parceria com a Fundação Nacional 
das Artes (Funarte), o Instituto Brasileiro 
de Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT) e o Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram). (Fonte: TRF1)

Veja os destaques do 
Programa Inteiro Teor 
deste fim de semana

Nos primeiros seis meses de 2020, o 
Brasil deixou de arrecadar mais de 282 
bilhões de reais em virtude da sonega-
ção de impostos. Essa informação é do 
Sindicato dos Procuradores da Fazenda 
Nacional (Sinprofaz), que aponta o traba-
lhador com carteira assinada como uma 
das maiores vítimas desse tipo de crime. 
No programa Inteiro Teor deste sábado, 
dia 25 de julho, saiba como o TRF1 con-
denou um empresário da Bahia por sone-
gação previdenciária.

Ainda nessa edição do programa, con-
fira como um trabalhador teve assegura-
do o direito de sacar o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) para o trata-
mento de saúde da sua esposa.

Em outra reportagem, entenda como 
um caso envolvendo um dos ingredientes 
mais populares da confeitaria brasileira, o 
leite condensado, chegou à Justiça. Uma 
empresa goiana recorreu da multa apli-
cada pelo Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) 
devido a instituição empresarial vender o 
produto com peso inferior ao descrito na 
embalagem. Confira o desfecho dessa e 
das outras histórias no programa deste 
sábado.

O Inteiro Teor é uma produção da 
Assessoria de Comunicação Social do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
Após a exibição na TV, o programa fica 
disponível no canal do TRF1 no YouTube.


