
Aniversariantes
Hoje: Zineide Alves Tupina (7ª Vara), Lourdes Maria Vieira Reis 

(Outros Órgãos), Delmo Agnelo Loureiro Vasconcelos (Itabuna). 

Amanhã: Dayana Bião de Souza M. Muniz (Juíza Federal da 

9ª Vara), Cristiane Pinto da Paixão (Feira de Santana), Flávio 

Ribeiro Bello (Alagoinhas), Monica Salgueiro de Melo Sarpa (8ª 

Vara).

Parabéns!

O Homem Invisível
                          de H.G. Wells

Uma mistu-
ra fascinante de 
humor e ficção 
científica, gênero 
que Wells ajudou 
a estabelecer e 
no qual se con-
sagrou. A publi-
cação do roman-
ce “O Homem 
Invisível”, de 
H.G. Wells, ocor-
reu em 1897. O 
livro apresenta Dr. Griffin como per-
sonagem principal. Ele é um cientis-
ta obcecado em encontrar a fórmula 
da invisibilidade e perde vários anos 
de sua vida nessa busca incessante. 
Após milhares de experiências, com-
binações e tempos de solidão em 
seu apartamento, o doutor consegue 
encontrar a fórmula perfeita e, após 
aplicá-la em um gato, utiliza-a em 
seu próprio corpo, tornando-se o ho-
mem invisível.  

Após este ponto, o romance  par-
te para a cidade de Iping (Inglater-
ra). Um estranho homem que nunca 
mostra o rosto, cheio de ataduras, 
hospeda-se na pousada “The Coach 
and Horses”. A figura enigmática, de 
óculos escuros, luvas; e grande cha-
péu, causa um grande estranhamen-
to no pequeno povoado. Ninguém 
sabe seu nome, nem de onde vem 
ou a razão de estar sempre coberto 
da cabeça aos pés – com chamativos 
óculos escuros e bandagens envol-
vendo toda a cabeça sob um chapéu 
de abas caídas.

Conforme os capítulos avançam, 
mais louco Griffin fica, até chegar a 
um ponto em que se torna cruel e 
vingativo. Ele começa a usar sua si-
tuação como um escudo para conti-
nuar buscando o antídoto, mas, por 
ter sua fama espalhada por jornais 
locais, não consegue mais enganar 
as pessoas. O suspense cresce quan-
do crimes começam a acontecer e 
quando se descobre que o homem é 
invisível! 

Um dos maiores clássicos da fic-
ção científica, sucesso desde a publi-
cação, “O Homem Invisível” é uma 
engenhosa e divertida combinação 
de humor e imaginação fantástica, e 
também uma bela reflexão sobre so-
lidão, incompreensão e os laços en-
tre o indivíduo e a humanidade. 

(Com informações do site Infoescola).
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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Alterada Resolução do CJF que 
dispõe sobre jornada de trabalho para 

servidoras lactantes 
Por meio da Resolução 

CJF nº 725, de 28 de se-
tembro de 2021, o Conselho 
da Justiça Federal aprovou, 
por unanimidade, a propos-
ta de alteração da Resolução 
CNJ nº 2, de 20 de fevereiro 
de 2008, a fim de autorizar 
a jornada de trabalho de seis 
horas diárias ininterruptas 
para que a servidora lac-
tante possa amamentar seu 
(sua) filho(a) até a idade de um ano. 

Com a nova redação, a servidora 
lactante, efetiva ou ocupante de car-
go em comissão, terá direito à pres-
tação de serviço em jornada de seis 
horas diárias ininterruptas. A redução 
de jornada deverá ser solicitada pela 
servidora interessada, devendo o alei-
tamento materno ser comprovado por 
atestado médico e autodeclaração a 
serem encaminhados mensalmente à 
unidade de gestão de pessoas.

Ficou também estabelecido que a 
servidora poderá optar pela realização 

de uma hora de descanso para ama-
mentar seu filho, que poderá ser par-
celada em dois períodos de meia hora. 

Por fim, a servidora com jornada 
reduzida fica impedida de prestar ser-
viço extraordinário. 

Para conferir a Resolução nº 
725 na íntegra, acesse: https://bit.
ly/3weH0m2

Esta matéria está associada ao 
ODS 5 (Igualdade de Gênero), 10 
(Redução das Desigualdades) e 16 
(Paz, Justiça e Instituições Eficazes).

Correição Geral Ordinária começa no 
próximo dia 08/11 na SJBA

De 08 de novembro a 03 de de-
zembro de 2021 acontece a Correição 
Geral Ordinária na Seção Judiciária da 
Bahia (SJBA). O período foi definido 
pela Corregedoria Regional da Justiça 
Federal da 1ª Região (COGER) e nes-

te ano, devido aos impactos 
provocados pela pandemia 
de Covid-19, os trabalhos 
de correição geral ordinária 
ocorrerão, exclusivamente, a 
distância. 

A Corregedora Regional 
da Justiça Federal da 1ª Re-
gião, Desembargadora Fede-
ral Ângela Maria Catão Alves 
conduzirá os trabalhos cor-
reicionais, com o apoio dos 

Juízes Federais em auxílio à COGER, 
Dr. Bruno César Bandeira Apolinário, 
Dr. Newton Pereira Ramos Neto, Dr. 
Daniel Santos Rocha Sobral e Dr. Nai-
ber Pontes de Almeida.  A solenidade 
de abertura, que será realizada às 10h 

(horário de Brasília), do dia 08/11, a 
reunião técnica, com a convocação de 
todos os magistrados e a solenidade 
de encerramento acontecerão de for-
ma virtual, por meio da ferramenta 
Microsoft Teams.   

Os interessados em tratar de assun-
to relacionado à correição ordinária 
deverão encaminhar o nome completo 
e o endereço eletrônico para o e-mail 
corregedoria@trf1.jus.br.

A íntegra da Portaria COGER 
8/2021 pode ser acessada por meio 
do link: https://bit.ly/30m4Dx7

Esta matéria está associada ao 
ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes).

Inscrições abertas 
para provimento por 
promoção de cargos 
vagos de Juiz Federal

A partir de hoje, 4/11, estão abertas 
as  inscrições para 12 vagas ofertadas  
à promoção de juízes federais substitu-
tos, conforme Edital JFS 005/2021. O 
comunicado foi divulgado pela Asses-
soria de Assuntos da Magistratura do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(ASMAG-TRF1). 

As inscrições poderão ser realizadas 
via Sistema de Magistrados,  até às 19h 
(horário de Brasília), do dia 8/11/2021. 

O prazo para o envio da documen-
tação e para a desistência será até às 
19h, do dia 11/11/2021 (horário de 
Brasília).

https://www.cjf.jus.br/publico/biblioteca/Res%20725-2021.pdf
https://www.cjf.jus.br/publico/biblioteca/Res%20725-2021.pdf
https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=14156499&codigo_crc=AA459D4F&hash_download=1b1e6818f6aa1cd891c3e86d233b0017c48cb99ac803293e3a91b19f14e0285e92aebda747add04f1f279cd689f7d87db6e3e4f8db2643b46aecc300fb7de276&visualizacao=1&id_orgao_acesso_externo=1

