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AGENDA
CULTURAL

SERVIDORA ENCENA ESPETÁCULO 
“CARTÃO VERMELHO”

O grupo de teatro Vánacontramão 
estreia sua nova montagem, o espe-
táculo “Cartão Vermelho”, um drama 
que tem como tema principal a violên-
cia contra a mulher. A trama acompa-
nha a vida de Maria, que cresce num 
lar em desarmonia, tendo na figura de 
sua mãe a representação de suas pri-
meiras agressões. Mais tarde, ela na-
mora e se casa com Carlos, que repete 
o padrão de comportamento hostil, 
dando sequência a um ciclo vicioso e 
perverso com danos irreparáveis.

O espetáculo aborda o abuso e a 
agressão psicológica, questões de im-
portância social ligadas ao feminicídio 
e à saúde das mulheres. Em “Cartão 
Vermelho”, Maria vive o tipo de rela-
ção que abala o estado físico, psíquico 
e emocional da vítima, com consequ-
ências devastadoras para sua vida.

A direção é de Walter Rozadilla, 
texto adaptado do escritor espanhol 
Fernando Aguilera com tradução de 
Rita Catarina Correia. O espetáculo es-
tará em cartaz no Espaço Xisto Bahia 
nos dias 11 e 12 de agosto e 14, 15 
e 16 de setembro de 2018. Sexta e 
sábado às 20h, e domingo às 19h.

Além da servidora da 16ª Vara, 
Telli Rebouças, no elenco também es-
tão Agatha Couto, Anderson Alexan-
dre, André Carsant, Bárbara Felipe, 
Dôra Margalho, Ilana Brandão, Paulo 
Ferreira Filho, Políbio Lago, Tarsila 
Carvalho, Tatiana Evangelista e Val 
Oliveira.

O valor do ingresso é de R$40 (in-
teira) e R$ 20 (meia).

Classificação: 12 anos

Realização: Espaço Aberto Vána-
contramão
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Conselho referenda manutenção do 
valor de diárias no âmbito da JF

Na sessão extraordinária do último 
dia 06/08, o Conselho da Justiça Fede-
ral (CJF) referendou a manutenção do 
valor máximo de R$ 700,00 para o pa-
gamento de diárias, incluído o adicional 
de deslocamento, a magistrados e servi-
dores no âmbito do Conselho e da Justi-
ça Federal de 1º e 2º graus, em viagens 
realizadas no território nacional.

De acordo com o processo, por de-
terminação da Diretoria-Geral do CJF, a 
Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), 
ao instruir os autos, apresentou minuta 
de Instrução Normativa, a fim de dis-
ciplinar a matéria. Propôs a edição de 
nova norma, com efeitos retroativos a 
1º de janeiro de 2018, diante da atual 
conjuntura do país, que impõe maior 
contenção dos gastos públicos.

A Diretoria do Conselho justificou 
que a Lei nº 13.473/2017 – Lei de Di-
retrizes Orçamentárias de 2018 (LDO), 
em seu art. 17, inciso XIII, manteve a 
fixação do valor máximo das diárias, 
somado ao adicional de deslocamento, 
no mesmo valor disposto pela Lei n. 

Aniversariantes - Hoje: Diego Almeida Nascimento (16ª Vara) e Adriano Santos 
(Asserjuf). Amanhã: Lucas Matos Lima (Itabuna), Ana Caroline do Vale Dourado 
(Jequié), Cauan Soares de Oliveira (8ª Vara) e Uelinton da Silva Lima (NUCGP). 
Domingo: Alessandra Silva Flores (20ª Vara), Clovis Marques Pereira (Turma Re-
cursal), Cristina Simões de Oliveira (NUCJU), Telga Cassiano (NUCJU), Valdinélia 
Rodrigues dos Santos (22ª Vara), Ivan Prado de Andrade Gomes (Feira de Santana), 
Sales Alves dos Santos (Barreiras), Augusto Karol Marinho de Medeiros (Paulo Afon-
so), Jaqueline Souza Andrade (NUCJU) e Cristina Simões (Asserjuf). Segunda-feira: 
João Silva Souza (NUCJU), Marcelo Pinto Cardoso de Oliveira (2ª Vara), Marta Cris-
tina Rocha de Alencar (21ª Vara), Adriana Zoccoli Padilha (20ª Vara), Maria Rita 
Da Silva Coutinho (Bom Jesus da Lapa) e Fabio Santana Vieira (VIPAC). Parabéns!

Pré-inscrições 
abertas para o curso 
“Autoconhecimento, 

Pessoas e Mudanças”
13.408/2016 – LDO 2017. Esse teto 
foi o mesmo valor pago no ano de 2016.

Instada a se manifestar, a Assessoria 
Jurídica do órgão (ASJUR/CJF) esclare-
ceu que as Leis de Diretrizes Orçamen-
tárias se caracterizam pela vigência de-
finida e limitada, mas concordou com a 
minuta apresentada pela Secretaria de 
Gestão de Pessoas (SGP/CJF), conside-
rando que o normativo também poderia 
ser válido para o exercício de 2018.

A relatora do processo e presidente 
do CJF, ministra Laurita Vaz, ressaltou 
que a LDO deste ano continuou estabe-
lecendo um limite para o valor de pa-
gamento de diárias. “Registro que essa 
restrição (orçamentária) foi consigna-
da nos dois últimos exercícios. [...] Em 
decorrência dessas leis (LDOs), foram 
editadas instruções normativas que li-
mitaram, no âmbito da Justiça Fede-
ral, o pagamento de diárias, somadas 
ao adicional de deslocamento, no va-
lor de R$ 700, para os exercícios de 
2016 e de 2017”, pontuou a ministra. 
(Fonte: CJF)

Orientações para uso
do convênio Saúde Caixa

O Núcleo de Bem-Estar Social (NU-
BES) lembra que para exames ou pro-
cedimentos que requeiram autorização 
prévia, o beneficiário titular precisa 
enviar a solicitação médica, cópia da 
carteira Saúde Caixa e da carteira de 
identidade para o email autorizacao.
caixa@controlmed.com.br, informando 
no corpo do e-mail o nome do paciente, 
a data e o local onde será realizado o 
procedimento.

É importante salientar que, quando 
o procedimento for realizado pelo Saú-
de Caixa, não é necessária autorização 
da perícia médica do Pro-Social.

O telefone da central de autorizações 
do Saúde Caixa é (71) 3415-3200. A 
lista de credenciados do convênio está 
disponível no endereço www1.caixa.
gov.br/saudecaixa/asp/credenciados.
asp.

Estão abertas as pré-inscrições para 
o curso “Autoconhecimento, Pessoas e 
Mudanças”. O evento voltado para ser-
vidores do Tribunal Regional Federal da 
1° Região, das Seções e Subseções Ju-
diciárias vinculadas, possui carga horá-
ria de 24 horas.

O período de pré-inscrição é válido 
até o dia 14 de agosto e devem ser re-
alizados no portal do TRF1,onde tam-
bém encontra-se disponível a ementa. 
Vale lembrar que, para o SJBA estão 
disponíveis 10 vagas.

O curso que será de modalidade 
virtual sob a tutoria de Gisele Molinari 
Fessore, é válido para cômputo das 30 
horas gerenciais, previstas na Resolu-
ção 3/2008 – CJF. Visto que o evento 
acontecerá de 22 de agosto à 14 de 
setembro, vale ressaltar que está ve-
dada a participação de servidores que 
estejam de férias ou usufruindo alguma 
licença coincidente a este período.

É primordial estar ciente que, de 
acordo com a IN 13-02 – Programa 
de Capacitação, o servidor que desistir 
de participar sem a devida justificativa 
à área de Recursos Humanos ou sem 
apresentação de atestado médico ho-
mologado, estará vedado de participar 
de outro evento durante o transcorrer 
de um ano da interrupção.


