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Aniversariantes  
Hoje: Daniela Martins de Araújo (6ª 
Vara), Carlos Otávio Reis de Sousa (12ª 
Vara), Antonio Carlos de Almeida Frago-
so Junior (4ª Vara), Liz Fonseca dos San-
tos (22ª Vara), Pedro Vinicyus Novais e 
Souza (Teixeira de Freitas), Samantha 
de Araujo Carvalho (24ª Vara) e Thais 
Sousa Cerqueira (NUCJU). Amanhã: An-
dréa Valente Monteiro (NUCJU), Lorena 
Nascimento Ribeiro(20ª Vara), Saulo 
Sampaio Andrade (Teixeira de Freitas), 
Aury Coeli Freire Rocha,Gustavo Brito de 
Ávila e Carlos Eduardo Rocha Fagundes 
(os três da Turma Recursal).

Parabéns!!!
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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Conheça os métodos
de prevenção e 

detecção precoce 
do câncer de mama
Dando continuidade à coluna es-

pecial em homenagem ao “Outubro 
Rosa”, o Justiça Federal Hoje traz di-
cas sobre a prevenção e detecção pre-
coce do câncer de mama. De acordo 
com o Ministério da Saúde, a melhor 
forma de se prevenir contra a doença 
é realizando o exame clínico, o autoe-
xame e a mamografia, além de manter 
hábitos saudáveis.

Saiba mais sobre os métodos de 
prevenção:

Autoexame – A mulher deve apren-
der a observar através do tato as pos-
síveis alterações nas mamas e cultivar 
esse hábito ajuda na detecção do cân-
cer de mama.  

Exame clínico – É aquele em que 
um enfermeiro ou médico toca as ma-
mas da paciente, em busca de anor-
malidades e serve como complemento 
ao autoexame. Toda mulher deve rea-
lizá-lo, no mínimo, uma vez por ano.

Mamografia – A radiografia da 
mama permite a detecção precoce 
do câncer ao mostrar lesões em fase 
inicial. É realizada em um aparelho 
chamado mamógrafo, onde a mama 
é comprimida, a fim de oferecer me-
lhores imagens e, portanto, melhor 
capacidade de diagnóstico. Mulheres 
com mais de 40 anos devem realizar 
esse exame anualmente.

Hábitos saudáveis – Manter uma 
dieta equilibrada e praticar exercí-
cios regularmente são recomenda-
ções básicas para prevenir o câncer 
de mama. A ingestão de álcool, mes-
mo em quantidade moderada, é con-
traindicada, pois é um fator de risco 
para esse tipo de tumor, bem como 
a exposição a radiações ionizantes 
em idade inferior aos 35 anos. A 
amamentação e o não uso do tabaco 
também diminuem o risco de desen-
volver esse câncer.

CNJ abre inscrições 
para cursos dirigidos
a toda a população

O Conselho Nacional de Justiça, por 
meio do Centro de Formação e Aperfeiço-
amento de Servidores do Poder Judiciário 
(CEAJud), abriu inscrições para mais um 
ciclo de cursos dirigidos à população: Co-
nhecendo o Poder Judiciário e o Papel do 
CNJ; Gestão Documental; Improbidade 
Administrativa e Novo Acordo Ortográfi-
co. As inscrições terminam no dia 13/10 
e podem ser feitas no Portal CNJ.

O objetivo é oferecer gratuitamente à 
população noções sobre a estrutura e as 
atribuições do Poder Judiciário, além de 
esclarecer o papel constitucional do CNJ 
nesse contexto. O CEAJud informa que 
as aulas serão ministradas a distância, 
na modalidade autoinstrucional, ou seja, 
sem a participação de instrutor. Não há 
limite de vagas.

Diversos temas já foram abordados 
em outras capacitações já realizadas. 
Foram realizados, por exemplo, os cur-
sos Administração Pública; Depoimento 
Especial e Escuta de Crianças e Adoles-
centes; Desenvolvimento de Competên-
cias Gerenciais; Direito Constitucional; 
Introdução ao Direito da Infância e Ju-
ventude; Gestão de Riscos; Avaliação de 
Controles Internos e Auditoria de Orça-
mento de Obras Públicas. 

CNJ permitirá acompanhar  resultados
de resolução sobre sustentabilidade

A mensuração de indicadores e a con-
solidação de todas as ações socioambien-
tais do Poder Judiciário serão possíveis 
com a publicação de Resolução do CNJ, 
cuja minuta esteve em Consulta Pública 
até ontem. Desde 2007 já existe a Reco-
mendação n. 11 do Conselho, que sugere 
aos tribunais a adoção de políticas públi-
cas visando à recuperação e proteção do 
meio ambiente. Mas por ser apenas uma 
orientação aos tribunais, não há um ba-
lanço nacional demonstrando o benefício 
dessas iniciativas.

Entre as propostas para o ato norma-
tivo estão a criação de unidades socio-

ambientais em todos os tribunais e con-
selhos, bem como a instituição do Plano 
de Logística Sustentável, devidamente 
adequado à realidade do Poder Judiciá-
rio e a consequente publicação anual do 
Balanço Socioambiental do Poder Judici-
ário, que ficará a cargo do CNJ.

Atualmente, a principal ação dos tri-
bunais para uma política sustentável tem 
sido a adoção do processo judicial eletrô-
nico para a diminuição de gastos com pa-
pel, além da impressão de papéis frente 
e verso e compras públicas sustentáveis, 
como papel reciclado. O STJ, por exem-
plo, considerado referência na questão 

Aberto Concurso Nacional de Remoção
O CJF divulgou o edital do Concurso Nacional de Remoção a pedido median-

te permuta de 2014. Podem participar servidores do CJF e da Justiça Federal que 
não estejam respondendo a sindicância ou processo administrativo disciplinar; não 
tenham sido contemplados no concurso do ano passado e não tenham processo de 
aposentadoria em tramitação. 

Os servidores que desejarem concorrer a uma vaga para outra localidade, onde 
haja órgãos da Justiça Federal, têm até o dia 10 de outubro para se inscrever. Inte-
ressados devem acessar o site www.cjf.jus.br, clicar no banner Concurso Nacional 
de Remoção 2014, no lado esquerdo da página inicial, preencher o requerimento 
de remoção e encaminhar o documento à autoridade máxima do órgão (presidente 
ou diretor de Foro).

socioambiental, conseguiu uma economia 
de R$ 5 milhões nos últimos quatro anos.

Outra Corte que tem contribuído na 
redução de custos é o TRT da 18ª Re-
gião, onde foi adotado neste ano o Plano 
de Logística Sustentável. A ação consiste 
na substituição de produtos descartáveis 
por material mais resistente e individual, 
como canecas. Em mais de 70% das uni-
dades do tribunal não é mais fornecido o 
copo descartável. A meta de redução dos 
copos plásticos em todo corpo funcional, 
deixando-os restrito ao público externo já 
conseguiu uma economia de R$ 1,3 mil 
em compras do material.


