
Edição n. 5.259. Salvador – Bahia. Quinta-feira, 1°/08/2019.

JUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes
Hoje: Andréa Oliveira D’Almeida 
Monteiro (14ª Vara), Reinaldo Lopes 
Rocha (NUASG) e Luciana Amorim 
Trindade (9ª Vara). Amanhã: Manue-
la Affonso Ferreira Maciel (4ª Vara), 
Marcos Túlio Ladeia Vilasboas (19ª 
Vara), Francisco das Chagas Silva 
(Juazeiro), Karine Magalhães Ca-
valcante Cortes (Turma Recursal), 
Vanessa Vale de Oliveira (8ª Vara), 
Vitório Batista Lima da Silva (15ª 
Vara) e Hugo Jobim Rios Trindade 
(Alagoinhas).

Parabéns!

Vitória de Samotrácia
A Vitória de Samotrácia, também conhecida 

como Nice de Samotrácia, é uma escultura que re-
presenta a deusa grega Nice, cujos pedaços foram 
descobertos em 1863 nas ruínas do Santuário dos 
grandes deuses de Samotrácia. A obra fazia parte 
de uma fonte, com a forma de proa de embarca-
ção, em pedra calcária, doada ao santuário prova-
velmente pela cidade de Rodes. Atualmente ocupa 
lugar de destaque numa escadaria do Museu do 
Louvre, em Paris.

Produzida por algum escultor desconhecido, 
provavelmente rodiano, acredita-se que a estátua 
foi confeccionada entre 220 e 190 a.C.. Quando 
de sua descoberta em 1863, acreditou-se que seu 
patrocinador teria sido o general e rei Demétrio I da 
Macedónia, chamado Poliórcetes, após sua vitória 
em Chipre entre 295 e 289 a.C., mas evidências encontradas em novas escavações 
mostram que o pedestal foi erguido provavelmente perto do ano 200 a.C. e provavel-
mente para comemorar uma vitória naval em Rhodes.

Apesar dos danos significativos e de estar incompleta, é considerada uma das gran-
des sobreviventes do período helenístico. Obra de leveza da escultura grega, apesar de 
sua estrutura maciça, apresenta-se deslizando suavemente, cortando o vento. Mostra 
mestria na forma e no movimento, que impressionou críticos e artistas desde sua des-
coberta. É particularmente admirada por seu naturalismo e pela fina realização dos 
drapeados, sendo considerada um dos grandes tesouros do Louvre.

(Fonte: Wikipédia)

Obra-prima da Semana

CIPE realiza segunda reunião do ano
sobre análise da estratégia

No dia 23 de julho, o Comitê Institu-
cional de Planejamento – CIPE realizou 
a sua segunda reunião de análise da es-
tratégia de 2019 (RAE), no Auditório Mi-
nistro Dias Trindade desta Seccional. A 
primeira reunião do ano foi realizada no 
dia 13 de março.

A reunião iniciou com o balanço do 
cumprimento de metas do CNJ e CJF no 
período de janeiro a julho/2019, onde 
foram apresentados os relatórios das 
metas por UF e por unidade (8585555) 
relativos ao período de janeiro a julho de 
2019, com a ressalva de que os dados 
apresentados não se encontram ainda 
homologados pela DIEST e que há re-
conhecidamente problemas de inconsis-
tências.

Em seguida foi apresentada a minuta 
do Plano de Gestão, onde foi dado conhe-
cimento aos membros do CIPE da elabo-
ração do Plano de Gestão 2019-2020 
da Seção Judiciária (PA-Sei 0002264-
05.2019.4.01.8004), que apresenta 
um recorte da compilação dos diversos 
planos de ação que compõem a Carteira 
de Iniciativas Estratégicas no período de 
gestão da Administração.

Análise do andamento das Iniciativas 
Estratégicas - foi observado que a Car-
teira de Iniciativas Estratégicas da Bahia 
(2015/2020) contém atualmente 30 
iniciativas, das quais 17 já foram con-
cluídas, inclusive o projeto Cumprimen-
to de Ordem Judicial nos presídios por 
meio eletrônico, com impactos positivos 
nas varas penais, CEMAN e SSJs. Foi re-
latada a situação de cada ação e apre-
sentada proposta de inclusão de mais 03 
iniciativas na Carteira, todas do CEJUC, 
com impacto significativo no cumprimen-
to da Missão da JF. O CIPE aprovou a 
inclusão dos novos projetos.

Foi informado também que a revisão 
do PLS (8569489) foi aprovada e que 
as ações que fazem parte do PLS não 
serão mais incluídas na Carteira, pois o 
PLS é parte integrante do Planejamento 
Estratégico da JF (Resolução Presi 24 
doc 4404927). Tais ações terão acom-
panhamento em plano próprio e o plano 
de ação atualizado encontra-se disponí-
vel em 8585107.

Execução da Estratégia - Foi apresen-
tada também a planilha de Execução da 

Estratégia (8585128), onde foi observa-
da a evolução do percentual de Execução 
da Estratégia das iniciativas incluídas em 
Carteira, de 62%, em março/2019, para 
75%, sinalizando que as ações estão de 
fato em andamento e que a tendência é 
de cumprimento de 100% dos objetivos 
estratégicos até 2020.

Foi observada a necessidade de um 
maior engajamento de todos os Gestores 
na sensibilização e envolvimento de todos 
os Magistrados, servidores e colaborado-
res na execução da estratégia visando o 
atendimento dos objetivos estratégicos, 
com destaque no fomento de iniciativas 
voltadas para a área fim.

A reunião contou com a presença 
dos seguintes integrantes do comitê: 
Augusto Acioly Cunha Barros, diretor 

da SECAD; Claudia Silva Daniel, super-
visora da SEMAD; Cristina Maria Dan-
tas Lessa Côrtes, diretora do NUCAF; 
Katia Fernandes, diretora do NUASG; 
Félix Antônio Barbosa Aguiar, diretor 
do NUCJU; Luiz Quaresma de Melo 
Neto, diretor do NUBES; Zacarias Vi-
torino de Oliveira Filho, diretor do NU-
AUD; Carla Maria de Carvalho Batista, 
diretora do NUCOM; Álvaro Antonio 
Brito Reis, diretor do NUTEC; Fabrí-
cio Vampré Côrtes, diretor do NucGP; 
Diana Cordeiro Mattos, diretora do NU-
AJU, em exercício; Domingos Belfort, 
diretor do NUMAN; Rita Auxiliadora 
Miranda, responsável pelo SERCOM; 
Rosemari Sabino, diretora do NUTUR; 
Aline Trevisan Duarte, diretora do CE-
JUC; Manuela Affonso Maciel, diretora 
de secretaria da 4ª Vara; Erika Lucia 
de Carvalho Sá, diretora de secretaria 
da 17ª Vara; Graziela de Vasconcelos 
Machado, diretora de secretaria da 20ª 
Vara; Isa Perpétua, diretora de secre-
taria da Vara Única da SSJ de Alagoi-
nhas; e Daniela Dias Soares Malta, di-
retora de secretaria da 1º Vara da SSJ 
de Itabuna.

O Relatório de Execução da Estraté-
gia atualizado está disponível no doc SEI 
8585568 e contém a avaliação detalha-
da das iniciativas estratégicas, execução 
da estratégia e relatórios das metas.

Portaria estabelece 
novo percentual

de consumo de papel 
reciclado na SJBA

Em razão da mudanças nos padrões 
de consumo no âmbito da Seção Judi-
ciária da Bahia, no tocante à gestão so-
cioambiental, e em consonância com o 
Plano de Logistica Sustentável -  PLS, 
a Direção do Foro determinou por meio 
da PORTARIA SJBA-DIREF – 8386924, 
de 19/06/2019,  que altera parcialmen-
te a Portaria Secad n. 211, de 4 de de-
zembro de 2017, que pelo menos 50% 
(cinquenta por cento) do papel solicita-
do, anualmente, pelas Unidades, seja de 
papel A4 reciclado, ressaltando que, ha-
vendo necessidade de utilização de pa-
pel diferente do padrão, ultrapassando o 
limite estabelecido, a respectiva Unidade 
deverá apresentar requerimento à Secre-
taria Administrativa para análise prévia e 
autorização.

TRF1 disponibiliza 
minuta do Manual

do Beneficiário
do Pro-Social

Já está disponível, para sugestões e 
melhoria das informações, a minuta do 
Manual do Beneficiário do Pro-Social, 
que objetiva orientar, esclarecer e facili-
tar o acesso dos usuários quanto à utili-
zação do Programa. O documento deve 
ser acessado na página do Pro-Social, na 
internet, por meio do banner “Manual do 
Beneficiário”.

De acordo com a Secretaria do Bem-
-Estar Social (Secbe), dia 5 de agosto é 
o prazo final para serem apresentadas as 
sugestões, que deverão ser encaminha-
das por e-mail para secbe@trf1.jus.br.


