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Aniversariantes
Hoje: Valdete Laranjeira Colevati (NUCOM), Jaciara da Silva Cunha Cerqueira 
(NUMAN), Luiza dos Santos Nascimento (Ilhéus) e Raquel Oliveira Nepomuceno 
(Itabuna). Amanhã: Juiz federal Rafael Ianner Silva (Campo Formoso), Beatriz dos 
Santos Ferreira (Guanambi) e Mirian Celeste de Menezes Brandao (11ª Vara).

Parabéns!

Os Crimes ABC
de Agatha Christie

Obra publica-
da pela primeira 
vez em 1936, 
este romance 
policial da escri-
tora inglesa Aga-
tha Christie é 
considerado um 
de seus livros 
mais marcantes 
e acompanha o 
detetive Hercule 
Poirot, o capi-
tão Hastings e o 
Inspetor Japp (personagens presentes 
em várias outras obras da autora) bus-
cando solucionar um novo crime.

Retornando da América do Sul, Ar-
thur Hastings se encontra com seu 
velho amigo, Hercule Poirot, em seu 
novo apartamento em Londres. Poirot 
mostra-lhe uma carta misteriosa que 
ele recebeu, assinada com “A.B.C.”, 
que detalha um crime que deve ser co-
metido muito em breve, que ele suspei-
ta que seja um assassinato. Mais duas 
cartas da mesma natureza chegam logo 
a seu apartamento, cada uma antes de 
um assassinato sendo realizado por 
A.B.C., e feita em ordem alfabética: 
Alice Ascher, morta em sua tabacaria 
em Andover; Elizabeth “Betty” Barnard, 
uma garçonete sedutora morta na praia 
de Bexhill; e Sir Carmichael Clarke, um 
homem rico morto em sua casa em 
Churston. Em cada assassinato, um 
guia ferroviário da ABC é encontrado ao 
lado da vítima e a partir de então os 
personagens tentam montar o “quebra-
-cabeça” da trama.

A forma do romance é incomum, 
combinando narrativa em primeira 
pessoa e narrativa em terceira pessoa. 
Esta abordagem foi pioneiramente fa-
mosa por Charles Dickens em “A Casa 
Soturna”, e foi usada anteriormente 
pela própria Christie em “O Homem do 
Terno Marrom”. O que é incomum em 
“Os Crimes ABC” é que a narrativa em 
terceira pessoa é supostamente recons-
truída pelo narrador em primeira pessoa 
da história, Arthur Hastings. Essa abor-
dagem mostra o compromisso da autora 
em experimentar o ponto de vista.

Christie destacou-se neste subgêne-
ro, tendo ganho popularmente, em vida, 
a alcunha de “Rainha/Dama do Crime”. 
Publicou mais de oitenta livros, alguns 
sob o pseudônimo de Mary Westma-
cott. (Com informações da Wikipédia)
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Aviso do NUTEC
O NUTEC avisa aos servidores que, 

no momento da devolução de microcom-
putador retirado para uso fora da rede da 
SJBA, deve-se proceder com a abertura 
de e-sosti solicitando a revisão do micro 
antes da conexão à rede, em atenção às 
medidas de segurança estabelecidas pelo 
Núcleo de Tecnologia da Informação.

Regime de Plantão Extraordinário na
1ª Região é prorrogado até 29 de setembro

Por meio da Resolução Presi 
11007391, o presidente do TRF 1ª Re-
gião, desembargador federal I’talo Men-
des, prorrogou o regime de Plantão Extra-
ordinário na Justiça Federal da 1ª Região 
até o dia 29 de setembro de 2020.

A medida considera, dentre outras 
circunstâncias, a persistência da situ-
ação de emergência em saúde pública, 
a necessidade de se estabelecer um pla-
nejamento de retorno gradual às ativida-
des presenciais e fatores críticos como o 
avanço dos casos de contágio e de óbito 
pela Covid-19; a elevada taxa de ocu-
pação de leitos de UTI e as medidas de 
isolamento social restritivo (lockdown) 
adotadas em diversos municípios da 1ª 
Região.

Com a prorrogação, a retomada gra-
dual dos serviços jurisdicionais e admi-
nistrativos presenciais, disposta na Reso-

lução Presi 10468182, foi adiada para o 
dia 30 de setembro e se estenderá até 10 
de novembro de 2020.

O normativo também estabelece que 
os diretores de foro, com o apoio dos 
Comitês Seccionais de Gestão de Crise, 
deverão encaminhar ao Comitê de Ges-
tão de Crise do TRF1 relatório com ava-
liação da situação da seção judiciária 
consolidado com as avaliações indivi-
dualizadas de cada subseção judiciária 
vinculada.

Para conferir a íntegra da Resolução, 
acesse: https://bit.ly/3loz8bR 

Amanhã é a posse
do novo desembargador 

federal do TRF 1ª 
Região César Jatahy

Nesta sexta-feira, dia 28 de agosto, 
será a posse do juiz federal César Jatahy, 
atual titular da 24ª Vara Federal da Se-
ção Judiciária da Bahia (SJBA), no cargo 
de desembargador federal do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

O magistrado foi nomeado no dia 4 de 
agosto pelo presidente da República, Jair 
Bolsonaro, depois de compor, pela tercei-
ra vez consecutiva, lista tríplice formada 
pelo Plenário do TRF1. Promovido pelo 
critério de merecimento, César Jatahy 
assume a vaga decorrente da aposenta-
doria do desembargador federal Hilton 
Queiroz, ocorrida em abril de 2020.

A cerimônia, que ocorrerá às 16h na 
sede do Tribunal em Brasília/DF, será 
transmitida, em tempo real, pelo canal 
do Tribunal no YouTube e contará com 
a presença mínima de participantes em 
razão das medidas preventivas à propa-
gação do novo coronavírus.

O link de acesso estará ativo somente 
na hora do evento. (Fonte: TRF1)

É na próxima segunda-feira, dia 31 
de agosto, às 10h, o segundo encon-
tro da série “Diálogos Jurídicos com 
a Magistratura Federal” com o tema: 
Juizados Especiais Federais. O evento, 
totalmente, on-line, visa promover a in-
terlocução de representantes da magis-
tratura federal da 1ª Região com encon-
tros mensais.

Participarão da conferência: o de-
sembargador federal Carlos Pires Bran-
dão,  a juíza federal Carina Cátia Bas-
tos, da Seção Judiciária do Pará (SJPA) 

Dia 31 tem segundo encontro
da Série “Diálogos Jurídicos com
a Magistratura Federal” – Esmaf

e a procuradora federal Ivana Roberta 
Couto. 

O juiz federal João Paulo Pirôpo 
Abreu, da Subseção Judiciária de Paulo 
Afonso (SSJPAF), mediará o encontro 
virtual. O magistrado é pós-graduado em 
Direito Previdenciário e mestre em Direi-
to Constitucional pela UFBA.

Não é preciso se inscrever previamen-
te. A transmissão, ao vivo, ocorrerá pelo 
canal da Esmaf no YouTube.

Fonte: TRF1


