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Aniversariantes  
Hoje: Larissa de Mello Braga (16ª 
Vara), Marcelo Silva Athayde (Vitória da 
Conquista) e Maria das Graças Oliveira 
(Express Clean). Amanhã: Carlos André 
Lemos Mota (Eunápolis), Carlos Roberto 
Almeida dos Santos (Áquila), Christian 
Monteiro de Almeida Lins (Eunápolis), 
Eduardo Sena Farias (Teixeira de Frei-
tas), Fernanda Marques Sampaio (17ª 
Vara), Giliana Nascimento da Silva (Ex-
press Clean), Lissandra Rego Trocoli de 
Azevedo (13ª Vara), Manoel dos San-
tos Filho (NUCRE), Samuel Martins de 
Souza (Irecê) e Wladimir Saldanha dos 
Santos (NUCJU).

Parabéns!!!

O Conselho da Justiça Federal (CJF) au-
torizou a liberação de recursos financeiros 
para o pagamento dos precatórios federais 
de natureza alimentícia. Um total de R$ 
5.436.329.106,00 foram destinados aos 
tribunais regionais federais. 

CJF libera pagamento de 5 bilhões
em precatórios alimentícios

Do valor total, R$ 2,8 bilhões (R$ 
2.890.276.453,80) correspondem ao 
pagamento de benefícios previdenciários – 
precatórios pagos em ações movidas con-
tra a Previdência Social.  Nesse caso, serão 
41.857 pessoas beneficiadas em todo o 
País, de um total de 36.514 processos.

O depósito desses valores, nas contas 
dos beneficiários, é responsabilidade dos 
TRFs, que, de acordo com seus cronogra-
mas, efetuam os pagamentos junto às ins-
tituições financeiras oficiais: Caixa Econô-
mica Federal e Banco do Brasil. 

O Conselho informa ainda que, somente 
na sexta-feira (31/10), a Secretaria do Tesou-
ro Nacional liberou a verba para o pagamento 
dos precatórios de natureza alimentícia.

Precatórios alimentícios

Precatórios são dívidas judiciais contra-
ídas pela União federal e suas entidades. 
Na categoria alimentícia enquadram-se as 
ações relativas a salários, vencimentos, 
proventos, pensões e suas complementa-
ções, benefícios previdenciários e indeniza-
ções por morte ou por invalidez fundadas 

em responsabilidade civil, em virtude de 
sentenças judiciais transitadas em julgado.

Precatórios alimentícios a serem pagos 
em cada região da Justiça Federal:

 TRF da 1ª Região – Total: R$ 
1.115.795.269,00. Previdenciários: R$ 
351.509.997,61 - 5.162 pessoas benefi-
ciadas, em 4.277 ações.

 TRF da 2ª Região – Total: 
773.784.876,00. Previdenciárias: R$ 
269.045.610,62 - 2.516 pessoas benefi-
ciadas, em 2.516 ações.

 TRF da 3ª Região – Total: R$ 
1.549.200.573,00. Previdenciárias: R$ 
1.318.198.441,93 - 15.222 pessoas be-
neficiadas, em 13.258 ações.

 TRF da 4ª Região – Total: R$ 
1.241.334.025,00. Previdenciárias: R$ 
815.083.388,26 - 16.631 pessoas bene-
ficiadas, em 14.792 ações.

 TRF da 5ª Região – Total: R$ 
756.214.363,00. Previdenciárias: R$ 
136.439.015,38 - 2.326 pessoas benefi-
ciadas, em 1.671 ações.

Câncer de próstata
Próstata é uma glândula do sistema 

reprodutor masculino, que produz e arma-
zena parte do fluido seminal. Os fatores de 
risco de câncer de próstata incluem idade 
acima de 50 anos, histórico familiar da 
doença, fatores hormonais e ambientais e 
certos hábitos alimentares (dieta rica em 
gorduras e pobre em verduras, vegetais e 
frutas), sedentarismo e excesso de peso.

Sintomas – A maioria dos cânceres 
de próstata cresce lentamente e não 
causa sintomas. Tumores em estágio 
mais avançado podem ocasionar dificul-
dade para urinar, sensação de não con-
seguir esvaziar completamente a bexiga 
e presença de sangue na urina. Dor ós-
sea devido à presença de metástases é 
sinal de que a doença evoluiu para um 
grau de maior gravidade.

Diagnóstico – O câncer de próstata 
pode ser diagnosticado por meio de exa-
me físico (toque retal) e laboratorial (do-
sagem do PSA). Caso sejam constatados 
aumento da glândula ou PSA alterado, 
deve ser realizada uma biópsia para ave-
riguar a presença de um tumor e se ele 
é maligno. Se for, o paciente precisa ser 
submetido a outros exames laboratoriais 
para se determinar seu tamanho e a pre-
sença ou não de metástases.

Tratamento – Depende do tamanho 
e da classificação do tumor, assim como 
da idade do paciente e pode incluir pros-
tatectomia radical (remoção cirúrgica da 
próstata), radioterapia, hormonoterapia 
e uso de medicamentos.

Recomendações: 

 Homens sem risco maior de de-
senvolver câncer de próstata devem co-
meçar a fazer exames aos 50 anos;

 Descendentes de negros apresen-
tam risco elevado de desenvolver a do-
ença e devem começar a fazer os exa-
mes aos 45 anos;

 Pessoas com familiares portadores 
de câncer de próstata diagnosticado an-
tes dos 65 anos apresentam risco eleva-
do e devem começar o acompanhamen-
to médico e laboratorial aos 40 anos;

 Homens com PSA abaixo de 2,5 
ng/mL devem repetir o exame a cada 2 
anos; já aqueles com PSA acima desse 
valor devem fazer o exame anualmente;

 Resultados de PSA e toque retal 
alterados são comuns; para confirmar o 
diagnóstico, é indispensável uma avalia-
ção médica detalhada e criteriosa;

 Optar por uma alimentação balan-
ceada e praticar exercícios físicos regular-
mente são recomendações importantes.

Fonte: http://drauziovarella.com.br

Cursos na área
de gerenciamento

A Seção Judiciária da Bahia realizará 
três cursos na área de gerenciamento, entre 
os dias 10 e 12 deste mês, todos eles com 
duração de 8 horas (das 8h e 12h e das 
13h às 17h) e 25 vagas. Os cursos serão 
ministrados no Centro Empresarial Iguate-
mi (av. Tancredo Neves, nº 274, bloco B, 
sala 603), nesta Capital, sob a instrutoria 
de Maria Celi Kramm, da Empresa TREI-
NE, conforme programação a seguir:

 10/10 – Gestão de Conflitos. 

 11/10 – Desenvolvimento de Líderes

 12/10 – Supervisão e Liderança no 
Trabalho

As 25 vagas de cada curso são desti-
nadas a servidores lotados nesta Capital e 
as inscrições serão feitas por meio de en-
vio de mensagem para seder.ba@trf1.jus.
br, constando interesse e anuência da che-
fia. Como critério de desempate, será dada 
prioridade aos titulares de função gerencial.

A instrutora Maria Celi do Amparo Nu-
nes Kramm é graduada em Pedagogia, 
mestre em Gestão Integrada de Organiza-
ções, com especialização em Consultoria 
Interna, Administração de Recursos Huma-
nos e Psicologia Educacional, além de ter 
formação em Coaching Integrado e atuar 
como professora do Programa de Gestão de 
Organizações do Departamento de Ciências 
Humanas da UNEB.

O Outubro Rosa passou, mas não passa-
rá nunca a necessidade de a mulher se cui-
dar. É fundamental para todas as mulheres 
irem periodicamente ao mastologista, fazer 

mamografia anualmente ou semestralmen-
te e praticar sempre o auto-exame das ma-
mas. Não queremos mais nos despedir de 
colegas queridas, como nos despedimos 
este ano de Luciane Borges de Azevedo.

Para marcar a adesão à campanha e 
ratificar a essencialidade das ações preven-
tivas, a Asserjuf convidou para uma foto 
as servidoras que se vestiram de rosa para 
marcar o final dessa campanha de cons-
cientização. 

Meninas, cuidem-se sempre!

Asserjuf e a campanha Outubro Rosa

Comitês de obras da Justiça Federal
planejam atividades para 2015

Os comitês regionais e nacional de obras da Justiça Federal, formados por servidores 
dos tribunais regionais federais, das seções judiciárias e do Conselho da Justiça Federal, 
reuniram-se no último dia 23 para iniciar o planejamento das atividades para 2015.

Durante o encontro, foram compartilhadas experiências inovadoras e bem-sucedidas 
na área de obras. A equipe do TRF da 1ª Região demonstrou o funcionamento de um 
sistema desenvolvido para o planejamento de processos aplicado ao gerenciamento de 
obras, que permite a participação e interação de outras áreas como a de orçamento e de 
controle interno de cada órgão. 

O plano plurianual 2016-2019, a lei orçamentária anual e a adoção de novos referen-
ciais técnicos para obras foram alguns dos assuntos debatidos na reunião. Também serão 
criados grupos de trabalho para tratar de questões como: viabilidade de um manual de si-
nalização visual, acessibilidade e padronização de mobiliário. (Fonte: Ascom/TRF-1ª Região)


