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Aniversariantes
Hoje: Nara Goreth dos Apóstolos Perei-
ra (Paulo Afonso), Eive Cristine Ramos 
Meneses (7ª Vara), Estela de Fátima 
Martins Fagundes (Vitória da Conquis-
ta), Irenildo Silva Miranda (9ª Vara), 
Ana Carla de Lima Rocha (NUCJU), 
Yasmin Freitas Brasil (Paulo Afonso) 
e Jorge Braga (TECTENGE). Amanhã: 
Wilson Alves de Sousa, Juiz Federal 
da 7ª Vara, Camila Andrade da Cunha 
Matos (19ª Vara), Heloisa Guimarães 
Soares Doria (11ª Vara), Patrícia Freire 
Gonçalves El Chami Santos (Feira de 
Santana), Thiago José Portugal Ferra-
deira (Eunápolis) e Fabrício Conceição 
Santos (19ª Vara). Domingo: Candice 
Amorim Moreira Menardo (Juazeiro), 
Joseneide Reis Tourinho (NUCAF), 
João Guilherme Pedreira Carmo (NU-
COD), João Pedro Souza de Freitas 
(Feira de Santana), Sheila Santos da 
Silva (11ª Vara) e Gelson Santana dos 
Santos (CEF). Segunda-feira: Luis Car-
los Souza da Cunha (NUCAF), Walney 
Silva Netto (Barreiras), Issana Fagun-
des Scheffler Coelho (NUCAF) e Kary-
ne Sousa Feitoza (Alagoinhas).

Parabéns!

Aviso
O NUASG informa que, em razão da 
lavagem dos reservatórios de água no 
Fórum Teixeira de Freitas, o abaste-
cimento da Embasa está interrompi-
do desde o dia 19/03. Visando uma 
gestão sustentável, até o dia 27/03 
será utilizado todo o volume contido 
nos reservatórios e, a partir de 28/03 
(Semana Santa), teremos a interrup-
ção total da água, quando será feita a  
lavagem dos tanques superiores. Toda 
situação será totalmente regularizada 
em 02/04/2018

Redução de despesas da Subseção de Feira
de Santana gera economia de mais de 134 mil

A partir de outubro de 2016, a Sub-
seção Judiciária de Feira de Santana veio 
implementando diversas ações para re-
dução de despesas que gerou uma eco-
nomia de R$ 134.500,00 (cento e trinta 
e quatro mil e quinhentos reais)/ano.

O ajuste do contrato firmado com a 
COELBA, cujo objeto estipulava um con-
sumo de 580kW/h./ano, foi uma dessas 
ações implementadas.

A partir de novembro de 2016, foi 
firmado aditivo ao contrato original, re-
duzindo-se a demanda para 200kWh, 

em razão de que, comparando-se o 
consumo efetivo com o contratado, o 
gasto de energia flutuava em torno de 
120kWh/150kW/h. Tal medida teve por 
consequência uma redução da demanda 
em R$ 109.125,39.

O consumo de água foi reduzido em 
razão da ativação do poço artesanal, uti-
lizado por ocasião das obras de constru-
ção da sede, que encontrava-se inativo. 
Foi reativada a bomba d’água existente 
no local, sendo a água do referido poço 
direcionada para os serviços gerais, ge-
rando uma redução da ordem de R$ 
4.922,44/ano.

Com relação a água mineral, anterior-
mente eram utilizados garrafões de 20 

litros em todos os ambientes da Subse-
ção. Em abril de 2017 foram instalados 
bebedouros/purificadores na maior parte 
das  instalações, permanecendo os gar-
rafões apenas nos espaços que não dis-
punham de encanamento apropriado. Tal 
medida resultou numa economia de R$ 
6.076,00/ano.

Em consonância com a Portaria DI-
REF/SECAD nº 7/2018, que trata da 
sugestão de medidas a serem aplicadas 
objetivando redução de custos, várias ati-
vidades foram executadas, à exemplo da 
substituição por iluminação utilizando-se 
lâmpadas led em toda a extensão da área 
externa do prédio,  temporização das tor-
neiras dos sanitários, acionamento das 
luzes das escadas através de sensores 
de presença, limitação do funcionamento 
da central de ar-condicionado aos dias 
úteis, no horário compreendido entre as 
9:00h/17:00h, recomendação para que 
todos os servidores, estagiários e requi-
sitados desliguem seus equipamentos 
(scanners, computadores e monitores) 
completamente, sem utilização do modo 
stand-by, configuração das impressoras 
para modo econômico e impressão frente 
e verso, bem como a utilização da fonte 
Spranq eco sans, além de um controle 
mais rigoroso no fornecimento de mate-
riais de consumo.

Com informações de Mário César B. Andrade
Diretor do  NUSUB-FSA

SJBA exibe palestra
do Funpresp-Jud

A Justiça Federal do Rio Grande do 
Norte transmite hoje a palestra “Novas 
regras de aposentadoria, migração, 
cálculo do benefício especial e pla-
no de benefícios da Funpresp-Jud”, 
ministrada por Edmilson Enedino das 
Chagas, Diretor de Seguridade da Fun-
presp-Jud.

Para os magistrados e servidores inte-
ressados, a palestra será exibida às 14h, 
no Auditório Ministro Dias Trindade desta 
Seccional.

STJ elege Humberto 
Martins como novo 
corregedor nacional

de Justiça
O Pleno do STJ elegeu nesta quarta-

-feira, 21, o ministro Humberto Martins 
como futuro corregedor nacional de Jus-
tiça. A eleição foi por aclamação, e o mi-
nistro sucederá João Otávio de Noronha.

Segundo a presidente da Corte Lau-
rita Vaz, a antecipação da eleição – que 
tradicionalmente seria com a eleição dos 
futuros presidente e vice do Tribunal, em 
junho – foi por “preocupação do próprio 
Parlamento, no sentido de que precisava 
aprovar com maior rapidez, encaminhar 
o nome do escolhido por causa das elei-
ções que se aproximam, e que poderia 
haver dificuldade na realização da saba-
tina do ministro escolhido”.

O ministro Humberto Martins discur-
sou, afirmando que exercerá o cargo com 
“humildade, prudência e invocando o espí-
rito da sabedoria, buscando o diálogo com 
a magistratura nacional, valorizando sem-
pre atuação do magistrado no papel funda-
mental para o pleno exercício da cidadania 
e em favor da distribuição da boa justiça”.

A eleição do corregedor sempre ocor-
reu junto com a da presidência e vice-
-presidência da Corte. Foi o que ocorreu 
em junho de 2016, quando Laurita Vaz 
foi aclamada presidente após a desistên-
cia da ministra Nancy (que, por antigui-
dade, teria a chance de ocupar o cargo), 
Humberto foi eleito vice e o ministro No-
ronha, corregedor. O ministro Noronha 
tomou posse em agosto de 2016 e ficou 
afastado da jurisdição no último biênio 
(Fonte: Migalhas)

Programa Via Legal: Médico
é condenado por ter cobrado de 
paciente cirurgia paga pelo SUS

Cerca de 80% da população brasilei-
ra é beneficiada pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Isso equivale a aproxima-
damente 150 milhões de pessoas que, 
na maioria, não têm condições de pagar 
por exames, consultas, remédios e cirur-
gias. O Sistema custa aos cofres públicos 
praticamente metade dos recursos desti-
nados à saúde no Brasil, e tem gente que 
se aproveita disso.

A equipe do TRF 1ª Região conta, no 
Via Legal desta semana, a história de um 
médico de Minas Gerais que foi conde-
nado por estelionato por ter cobrado a 

mesma cirurgia duas vezes: uma do SUS 
e outra do paciente.

Produzido pelo Conselho da Justiça 
Federal (CJF) em parceria com os Tri-
bunais Regionais Federais, o Via Legal é 
exibido nas TVs Cultura, Justiça, Brasil, 
além de em outras 19 emissoras regio-
nais. Confira os horários de exibição e 
assista à programação também pela in-
ternet: http://www.youtube.com/progra-
mavialegal e www.youtube.com/cjf.

TV Justiça: 21 de março (quarta), 
às 21h; 22 de março (quinta), às 12h 
(reprise); 24 de março (sábado), às 21h 
(reprise); 25 de março (domingo), às 
16h (reprise), e 27 de março (terça), às 
12h (reprise); TV Cultura: 25 de março 
(domingo), às 6h30, e TV Brasil: 25 de 
março (domingo), às 6h.

Fonte: TRF1


