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Aniversariantes
Hoje: Thaís Queirós Alves de Souza 
(16ª Vara).
Amanhã: Jeiel Vaz Macedo (Itabuna), 
Tereza Cristina Lustosa de Oliveira 
(23ª Vara), Maiala Santos (21ª Vara), 
Maria Gabriela da Hora Arujo Santos 
(Itabuna) e Vanessa da Silva Nasci-
mento (Nutec).

Parabéns!

Ilíada
de Homero

Poema épico 
que foi escrito no 
século IX a.C. e 
de autoria atribuí-
da ao poeta grego 
Homero, “Ilíada” 
desenvolve-se em 
torno da Guer-
ra de Troia, que 
provavelmente se 
deu no século XIII 
a.C. O nome é de-
rivado de “Ilion”, 
antigo nome de “Troia”. A primeira de-
nominação é uma homenagem a “Ilos” 
e a segunda a “Tros”, seu pai, ambos 
ancestrais lendários do “rei Príamo”.

A Ilíada é formada por 24 cantos, 
onde as proezas dos heróis gregos e 
troianos são minuciosamente narra-
dos. Homero descreve com detalhes o 
mundo grego da época apesar de não 
ter sido testemunha dos fatos, pois vi-
veu quatro séculos depois.

Isso só teria sido possível graças à 
manutenção oral das tradições e cos-
tumes, efetuados pelos rapsodos. Eles 
eram trovadores que viajavam de cida-
de em cidade, cantando poemas épicos 
e histórias de aventuras nas cortes dos 
reis e nos acampamentos guerreiros. 
Homero pode ter sido um soberbo con-
tador de épicos da antiga Grécia. Vários 
poemas históricos devem ter-se conser-
vado graças à tradição oral.

“Ilíada”, assim como sua sequência 
“Odisséia”, desempenharam um papel 
primordial na importância da educa-
ção grega, já que as qualidades dos 
heróis épicos passaram a servir como 
padrão de comportamento.

Na “Ilíada”, os acontecimentos da 
Guerra de Troia são descritos por Home-
ro. Sem a preocupação com a verdade 
histórica, o passado surge entretecido 
de mitos. É constante a participação dos 
deuses olímpicos nos episódios de guer-
ra. Quanto aos heróis, estes são verdadei-
ros semideuses. É difícil traçar um limite 
exato entre os fatos reais e as lendas.

Os gregos antigos geralmente acre-
ditavam que Homero era um indivíduo 
histórico, mas os estudiosos modernos 
são céticos: nenhuma informação bio-
gráfica de confiança foi transmitida a 
partir da antiguidade clássica e os pró-
prios poemas manifestamente repre-
sentam o culminar de muitos séculos 
de história contadas oralmente. (Fontes: 
Toda Matéria e Wikipédia).

Obrigatória

LeituraSeção Judiciária da Bahia
divulga feriados forenses

A Secretaria Administrativa da Seção 
Judiciária da Bahia publicou, nesta se-
mana, a Portaria SJBA-DIREF - 28/2021, 
que informa os feriados e dias de ponto 
facultativo da sede da Seccional e de to-
das as Subseções Judiciárias da Bahia. 
São eles:

Feriados e dias de ponto facultativo 
na Seção Judiciária da Bahia e em todas 
as Subseções: 

o Dia da Confraternização Universal 
(1º de janeiro); a segunda-feira e a terça-
-feira de Carnaval (15 e 16 de fevereiro); 
ponto facultativo até às 14:00h no dia de 
quarta-feira de cinzas (17 de fevereiro); 
os dias da Semana Santa entre quarta-
-feira e domingo de Páscoa (31 de março 
a 04 de abril); o dia de Tiradentes (21 
de abril); o dia do Trabalho (1º de maio); 
o dia de Corpus Christi (03 de junho); 
o dia da Consolidação da Independência 
do Estado (2 de julho); o dia do Direito 
(11 de agosto); o dia da Independência 
do Brasil (7 de setembro); o dia da Pa-
droeira do Brasil (12 de outubro); ponto 
facultativo no Dia do Servidor Público 

(28 de outubro); os dias de Todos os 
Santos e de Finados (1º e 02 de novem-
bro); o dia da Proclamação da República 
(15 de novembro); o dia da Justiça (8 de 
dezembro); e o período do recesso entre 
os dias 20 de dezembro de 2021 e 6 de 
janeiro de 2022.

Em Salvador ainda haverá feria-
do municipal no dia 24 de junho (São 
João) e no dia 08 de dezembro (Dia de 
Nossa Senhora Conceição da Praia). Na 
tabela abaixo, confira os feriados mu-
nicipais em cada uma das Subseções 
Judiciárias.

Alagoinhas

13/06 Dia do Padroeiro da Cidade

24/06 Dia de São João

02/07 Emancipação Municipal

20/11 Dia da Consciência Negra

Barreiras

26/05 Aniversário da Cidade

24/06 Dia de São João

02/08 Dia do Evangélico

Bom Jesus da Lapa

06/08 Dia do Sr. Bom Jesus da Lapa

31/08 Aniversário da Cidade

15/09 Nossa Senhora da Soledade

Campo Formoso

13/06 Dia de Santo Antônio

24/06 Dia de São João

28/07 Aniversário da Cidade

Eunápolis

12/05 Emancipação Municipal

24/05 Dia da Padroeira

03/06 Corpus Christi

Feira de Santana

24/06 Dia de São João

26/07 Dia da Padroeira da Cidade

18/09 Aniversário da Cidade

Guanambi

13/06 Dia de Santo Antônio

14/08 Emancipação política

Ilhéus

23/04 Dia de São Jorge

24/06 Dia de São João

28/06 Dia do Município

15/08 Dia de N. Sª. da Vitória

Irecê

24/06 Dia de São João

02/08 Emancipação do Município

04/08 Dia do Padroeiro da Cidade

Itabuna

19/03 Dia do Padroeiro da Cidade

24/06 Dia de São João

28/07 Emancipação do Município

Jequié

13/06 Padroeiro da Cidade

24/06 Dia de São João

20/08 Dia do Evangélico

25/08 Aniversário da Cidade

Juazeiro

15/07 Emancipação do Município

08/09 Dia de Padroeira da Cidade

Paulo Afonso

24/06 Dia de São João

28/07 Emancipação do Município

04/10 Dia do Padroeiro da Cidade

Teixeira de Freitas

09/05 Emancipação do Município

03/06 Corpus Christi

29/06 Dia de São Pedro

Vitória da Conquista

24/06 Dia de São João

15/08 Dia da Padroeira da Cidade

09/11 Aniversário da Cidade

A Portaria SJBA-DIREF - 28/2021, 
assinada pelo Juiz Federal Diretor do 
Foro, em exercício, Dr. Durval Carneiro 
Neto, e pode ser consultada nos autos do 
Processo Administrativo do SEI de núme-
ro 0001122-92.2021.4.01.8004.

FERIADOS MUNICIPAIS NAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DA BAHIA


