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Aniversariantes
Hoje: Edmundo Calhau Camurugy (NUASG), Wesley Andrade de Figueredo (8ª 

Vara), Inaê Luiza Silva Rosário (Teixeira de Freitas), Rubem Cledson da Silva (Vitória 
da Conquista) e Tarcísio Mikelly Peralva de Souza Vivas (SECAD). Amanhã: Almeron 
Bittencourt Soares (Vitória da Conquista), Virginia de Barros Batista (NUCAF), Arabel 
Veiga Souza (15ª Vara), Paulo Sérgio Pereira Lima (18ª Vara), Anderson Pereira do 
Nascimento (1ª Vara). Domingo: Jamile Ferreira (ASSERJUF). Segunda-feira:   Felipe 
Monteiro Santos Costa (Bom Jesus da Lapa), Carolina Lima Matos (Vitória da Conquis-
ta), Manoela Ventura Oliveira (NUCJU) e Nilson de Albuquerque (Contrate). Parabéns

Prêmio oferece até 
R$ 15 mil para trabalhos 
sobre direitos humanos

Boas práticas, trabalhos acadêmicos 
e reportagens sobre direitos humanos e 
cidadania poderão ganhar até R$ 15 mil 
na 5ª edição do Prêmio Amaerj Patrícia 
Acioli de Direitos Humanos. A premiação 
tem quatro categorias: Trabalhos dos Ma-
gistrados, Práticas Humanísticas, Traba-
lhos Acadêmicos e Reportagens Jornalís-
ticas. As inscrições devem ser feitas pelo 
site da Associação de Magistrados do Rio 
de Janeiro até 31/8.

No lançamento da edição do prêmio, 
no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 
foram lembrados momentos da vida da ju-
íza Patrícia Acioli, assassinada em 2011.

Fonte: www.migalhas.com.br

AGENDA
CULTURAL

O sucesso está de volta! 
Os Mistérios do Sexo, texto de Co-

elho Netto e direção de Manoel Lopes 
Pontes, com o servidor Gésner Braga 
protagonizando um dos papéis prin-
cipais, após uma elogiada temporada 
em Salvador, volta a cartaz com gran-
de elenco no Espaço Xisto Bahia, ape-
nas hoje e amanhã, 5 e 6 de agosto, 
às 20h. Os ingressos custam R$ 30 
(inteira) e R$ 15 (meia).

O espetáculo teatral é ambientado 
no início do Século XX, cenicamente 
concebido em preto em branco, em 
referência ao cinema mudo. Narra a 
história de um rapaz que foi criado 
como menina e que, aos 18 anos, 
rebela-se contra a condição que lhe 
foi imposta e assume sua verdadeira 
identidade masculina. 

O espetáculo trata, com boas do-
ses de humor, dos conflitos de gênero 
e dos valores da época.

Espaço Xisto Bahia - Rua General 
Labatut, 27. Biblioteca dos Barris - 
Fone: 3117.6156

DIREF lança edital da 13ª Revista Jurídica
Foi publicado na Biblioteca Digital, no 

dia 3 de agosto de 2016, o Edital da  13ª 
Edição da Revista Jurídica da Justiça Fe-
deral da Bahia, cuja Comissão Editorial é 
composta pelos juízes federais Saulo José 
Casali Bahia (presidente), Antonio Oswaldo 
Scarpa e Paulo Roberto Lyrio Pimenta.

A comissão editorial receberá, para aná-
lise e seleção, artigos jurídicos, sentenças e 
decisões judiciais, podendo ser submetidos 
à trabalhos elaborados por profissionais do 
Direito (advogados, magistrados, membros 
do Ministério Público, procuradores, delega-
dos, professores, servidores, defensores pú-
blicos etc.), bem como estudantes de cursos 
de graduação e pós-graduação latu sensu, 
mestrado e doutorado na área jurídica.

As inscrições terão início no dia 
5/8/2016 e término no dia 7/10/2016 às 
19h e deverão ser atendidos os seguintes 
requisitos: a) folha de apresentação (nome 
do autor, endereço eletrônico e breve indi-
cação sobre titulação e funções exercidas); 
b) texto do trabalho elaborados em língua 
portuguesa, no programa Microsoft Word, 
máximo de 20 laudas, espaçamento 1,5, 
fonte Times New Roman 12, margens su-

periores e inferiores com 2,5 cm e laterais 
com 3,0 cm, papel A4; c) referências e 
citações bibliográficas devem seguir as re-
gras das normas 6023:2002 (Referências-
-Elaboração) e 10520:2002 (Citações em 
documento), da ABNT; d) artigo de acor-
do com as disposições contidas na NB 
6022:2002 (Artigo em publicação periódi-
ca científica impressa) da ABNT. As inscri-
ções que não atenderem ao disposto serão 
indeferidas.

Os originais devem ser encaminhados 
em arquivo eletrônico ao e-mail rjba@trf1.
jus.br, cujo recebimento estará sujeito a 
confirmação.

Critérios editoriais: a Revista se reserva 
o direito de fazer as revisões gramaticais e 
alterações pertinentes, bem como adequar 
os trabalhos às normas disciplinadas pela 
ABNT, caso seja necessário. 

Critérios de seleção: a avaliação dos 
artigos será realizada por três avaliadores,  
que não conhecerão a Identidade do(s) 
autor(es), seguindo o método Double Blind 
Review sendo que a SECOS fará a distri-
buição dos artigos de modo aleatório aos 

integrantes da comissão. Os critérios para 
a avaliação dos artigos são: a) correção e 
coerência da linguagem; b) atualidade e ori-
ginalidade da contribuição; c) delimitação e 
contextualização do tema, e sua adequação 
aos critérios gerais da Revista; d) clareza e 
consistência dos conceitos e abordagens; e) 
profundidade do conteúdo e coerência das 
conclusões com os argumentos oferecidos. 

Em caso de recusa por um dos avalia-
dores, o artigo passará por avaliação de um 
segundo avaliador, que, em caso de apro-
vação, remeterá o artigo ao terceiro avalia-
dor, para decisão final não sendo devidos 
direitos autorais ou remuneração pela pu-
blicação dos trabalhos, sendo remetidos ao 
autor do trabalho selecionado dois exem-
plares da Revista.

As informações apresentadas na ins-
crição e o conteúdo do texto serão de res-
ponsabilidade dos candidatos. Na provável 
data de 5/12/2016, a Comissão informará 
o resultado da análise dos artigos inscritos.

Informações adicionais pelos telefones 
(71) 3617-2793 e 3617-2616 ou pelo e-
-mail: rjba@trf1.jus.br.

Nighthawks de Edward Hopper e Banksi
O artista plástico norte-americano 

Edward Hopper é valorizado por suas re-
presentações realistas da solidão na con-
temporaneidade. Nighthawks, tela de 
1942, retrata a solidão tão encarnada no 
espírito das cidades. Em uma espécie de 
bar-aquário, pessoas anônimas atraves-
sam a noite. Estão próximas, mas não se 
falam - cada uma delas imersa em seu 
mundo particular. 

Nightawks, além de ser um dos quadros 
americanos mais reconhecidos do mundo, 
também é um dos mais imitados no cine-
ma, na música e na poesia. A ode de Ho-
pper à solidão tem sido honrada, copiada e 
satirizada há mais de 70 anos.

O veterano artista de rua inglês Banksy 
teve sua própria visão sobre a obra com sua 
paródia de 2005, em que um hooligan sem 
camisa esmaga a janela da lanchonete.

As pinturas de Edward Hopper sofrem 
forte influência dos estudos psicológicos de 

Freud. O tema dos seus quadros são as paisagens urbanas, porém, desertas, melancó-
licas e iluminadas por uma luz estranha. Pinturas que evocam silêncio, reserva, com 
um tratamento suave, exercendo frequentemente forte impacto psicológico. 

Obra-prima da Semana

Concursos para órgãos federais 
devem avaliar se cotista é negro

O governo federal criou normas para 
padronizar como devem ser fiscalizados 
os candidatos de concursos públicos que 
se declaram negros ou pardos. Todos os 
órgãos da administração federal devem 
indicar, em cada edital, uma comissão 
responsável por verificar se a autodeclara-
ção é verdadeira, com base no fenótipo do 
candidato à cota — cuja análise deve ser 
obrigatoriamente pessoal. 

Os editais deverão detalhar previamen-
te os métodos de análise, informar em qual 
momento isso vai ocorrer e deixar claro que 
todas as informações prestadas na inscrição 
são de inteira responsabilidade do candida-
to. Quem fizer declaração falsa será elimi-
nado e poderá responder a outras sanções. 

Desde 2014, todos os concursos para 
cargos na administração pública federal 

devem reservar 20% das vagas a negros, 
conforme a Lei 12.990. O Supremo Tribu-
nal Federal já declarou que a análise por fe-
nótipo é válida, ao julgar a adoção de cotas 
raciais nos vestibulares da Universidade de 
Brasília, no ano passado. Em 2012, a corte 
afirmou não existir “qualquer inconstitucio-
nalidade na utilização de caracteres físicos 
e visíveis para definição dos indivíduos 
afrodescendentes”.

Para o advogado Rudi Cassel, especia-
lista em Direito do Servidor, a norma deve 
ajudar a evitar longas disputas judiciais 
em que se discutem os critérios para defi-
nir quem tem direito às cotas. Ele aponta 
que a análise da comissão terá de ser feita 
sempre antes da homologação do resulta-
do final.

Fonte: CONJUR


