
Edição n. 4.391. Salvador – Bahia. Sexta-feira, 09/10/2014.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Andréa Valente Monteiro (NU-
CJU), Lorena Nascimento Ribeiro (20ª 
Vara), Saulo Sampaio Andrade (Teixei-
ra de Freitas), Carlos Eduardo Rocha 
Fagundes (1ª Vara), Tarsila Damasceno 
Chaves de Almeida (Ilhéus), Yasmim 
Luz Silva Sousa (Vitória da Conquista), 
Aury Coeli Freire Rocha e Gustavo Bri-
to de Ávila (ambos da Turma Recursal). 
Amanhã: Emerson Conceição Fraga 
Sena (NUCJU), Andressa Souza Sá 
Cangussú (Vitória da Conquista), Antô-
nio dos Santos Júnior (NUASG) e Maili 
Araújo Ferreira (Turma Recursal).
Domingo: Alex Souza dos Santos (Ita-
buna), Cláudio Alves Litieri Brentz 
(NUCAF), Liana Caldas Vieira da Silva 
(17ª Vara), Marcos Antonio Bezerra de 
Carvalho (NUTEC), Mário Caldas San-
tos Neto (3ª Vara), Raul Farias Bernar-
dino (Juazeiro) e Paulistevão de Olivei-
ra Souza Nascimento (1ª Vara).
Segunda-feira: Priscila Correa de Car-
valho (Juazeiro), Vicente Paulo Maga-
lhães Filho (NUCJU), Anna Mabel da 
Paz Carneiro (24ª Vara), Juliana Gui-
marães Santos (Ilhéus), Leonardo Silva 
Paz (9ª Vara) e Adilton Manoel da Con-
ceição (VIPAC).
Terça-feira: Ana Carolina Ferreira dos 
Santos Fujita (4ª Vara), Célio Brito 
Santos (Vitória da Conquista), Flávio 
Cedraz da Silva (Irecê), Fabrício Lima 
Moura (NUCJU) e Rogério Carvalho 
(Stefanini).

Parabéns!!!

Ou
tu

br
o 

Ro
sa

Mitos e verdades sobre a mamografia
1- Nenhum membro de minha família 

teve câncer de mama. Não corro risco - É 
verdade que se o câncer de mama acome-
te sua família, você tem maior risco de ter 
a doença, principalmente se sua mãe ou 
irmã já tiveram. Mas, a maioria das mu-
lheres que tem câncer de mama  (85%) 
não tem histórico familiar da doença. Por-
tanto, faça o rastreamento mamográfico 
de qualquer maneira. 

2- Eu sou muito jovem - O câncer de 
mama é o tipo mais comum em mulhe-
res a partir dos 55 anos, mas, também 
acomete mulheres jovens. O rastrea-
mento mamográfico consiste em realizar 
mamografia anual para mulheres com 
mais de 40 anos. Para mulheres com 
risco aumentado, a mamografia deve ser 
anual a partir dos 35 anos. Mulheres a 
partir dos 40 anos têm amparo na Lei 
11664/08 para solicitar mamografia de 
rastreamento.

3- A radiação é muito arriscada - Na 
mamografia, a imagem é obtida com o uso 
de um feixe de raios X de baixa energia. 
O risco é mínimo, principalmente quando 
comparado com o benefício.

4- Eu tenho medo do que pode ser en-
contrado - 80% dos nódulos encontrados 
tendem a ser benignos. A mamografia tam-
bém não altera nada, apenas mostra com 
precisão o que já está lá. Se com a mamo-
grafia é encontrada alguma alteração não 

seria melhor saber mais cedo do que tarde 
se é uma doença maligna?

5- É um exame muito caro - Não. Toda 
paciente atendida pelo SUS não paga nada 
para a realização da mamografia. Todos os 
convênios e seguros de saúde cobrem o 
custo do exame.

6- É muito dolorosa - A mamografia é 
um exame rápido, pode provocar em algu-
mas mulheres, dependendo da sensibilida-
de individual, dor tolerável e desconforto 
breve. O que pode ajudar: • Agende seus 
exames quando suas mamas estiverem me-
nos sensíveis, ou seja, não agende antes da 

menstruação. • Tome um analgésico an-
tes do exame. • Deixe que a técnica saiba 
que você pode estar sensível. Ela poderá 
tornar o exame menos doloroso oferecen-
do uma experiência positiva.

7- Eu não tenho nódulos nas mamas 
- Isso é bom, mas mamografias podem 
encontrar pequenos tumores com tama-
nho de 1 milímetro até 3 anos antes de 
você poder senti-los. Os tumores peque-
nos, em estágio inicial são tratáveis e o 
diagnóstico precoce tem chance de até 
95% de cura. 

9- Meus seios são muito densos - A 
mamografia pode não ser tão eficaz na 
detecção de nódulos ou lesões cancero-
sas em mamas densas, mas também não 
é inútil. Se sua mamografia não está cla-

ra em função das mamas densas, poderá 
ser feito um segundo exame de imagem, 
por exemplo, ultrassom ou ressonância 
magnética. 

10- Eu me alimento bem e me exercito 
regularmente, logo, não corro riscos - Die-
ta equilibrada e prática de exercícios para 
manter uma vida saudável podem diminuir 
o risco de um câncer de mama, mas não o 
elimina completamente, por conta disso é 
muito importante a realização da mamo-
grafia a partir dos 40 anos, cuide de sua 
saúde, cuide de suas mamas
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VII Encontro de Diretores de Secretaria 
recebe elogios de participantes

Por Weber Correa e Marlene Pinho Olivrira 
Diretores de Secretaria da 6ª e 7ª Varas

O VII Encontro dos Diretores de Secre-
taria da Seção Judiciária da Bahia foi rea-
lizado nos dias 1º e 2 de outubro no Hotel 
Mercure e foi marcado pelo elevado núme-
ro de participantes (mais de 30 da capital 
e Subseções) e pela expectativa em relação 
às mudanças que virão quando da entrada 
em vigor do novo Código de Processo Civil, 
prevista para março de 2016.

Outro tema bastante aguardado para 
o encontro foi acerca da gestão sócio-
-ambiental, sobretudo visando a dar maior 
dimensão na administração pública sobre  
a utilização dos recursos naturais e da 
responsabilidade dos gestores públicos na 
preservação de um  meio ambiente social-
mente sustentável.

O diretor do Foro, juiz federal Iran Es-
meraldo Leite abriu os trabalhos ressaltan-
do a importância dos diversos encontros de 
diretores de Secretaria e a sua indispensá-
vel continuidade. 

Em seguida, o juiz federal da 20ª Vara 
Salomão Viana brindou os diretores de Se-
cretaria com uma unanimemente elogiada 
aula sobre os aspectos relativos às tutelas 
de urgência e de evidência, esta agora ex-
pressamente acolhida pelo novo CPC. 

O magistrado e professor fez questão de 
passar sua visão otimista acerca do novo 
Código, lembrando aos presentes que este 
é o primeiro trabalho elaborado sob diretri-
zes democráticas, diferentemente das ante-
riores codificações processuais. 

O juiz Salomão Viana, incentivou todos 
a enfrentarem e estudarem, de mente aber-

ta e sem preconceitos, a nova legislação, 
instrumento de uso diário na vida forense.

A juíza federal da 14ª Vara e também 
professora Cynthia de Araújo Lima Lopes, 
palestrou sobre  mediação e conciliação, 
alertando os diretores acerca da relevância 
da matéria, objeto da Portaria n. 125/2010 
do CNJ e do novo CPC, que prevê a sua 
aplicação em várias oportunidades, a se in-
corporar, portanto, à rotina judiciária.

Em outro momento, os presentes fo-
ram inspirados pela palestra sobre gestão 
sustentável conduzida pelos facilitadores 
Deraldo Moraes e Tatiana Carvalho que 
trouxeram elementos quantificadores da 
elevação dos custos quando os gestores 
não observam, conjuntamente, a dimensão 
econômica, ambiental e social que deve 
permear o serviço público, na medida em 
que o passivo ambiental, de uma forma ou 
de outra, será repartido por toda sociedade.

E, por fim, o momento especial acerca 
das boas práticas e do constante esforço 
de se alinhar procedimentos a todas as 
unidades judiciárias, pois, é unânime a 
compreensão de que as rotinas devem ser 
compartilhadas, adotadas e adaptadas à 
realidade de cada Secretaria em busca do 
aprimoramento da prática processual.

Estão de parabéns a Direção do Foro, o 
NUCRE e os servidores que se esforçaram 
para que o evento obtivesse o sucesso que 
alcançou! Que venha nosso VIII Encontro!!!! 

STF aprova extensão 
da aposentadoria aos 

75 anos a magistrados e 
servidores do Judiciário

O Supremo considerou constitucional o 
projeto de lei complementar que regulamen-
ta a aposentadoria compulsória por idade 
aos 75 anos para o servidor público, mesmo 
a proposta atingindo membros do Judiciário. 

Os ministros deliberaram que a possível 
sanção do projeto pela presidente não in-
fringirá a Constituição. 

No último dia 29/9, o Senado aprovou 
por unanimidade a proposta. Se sanciona-
do pela Presidência da República, o texto 
valerá apenas quando o servidor optar por 
permanecer em serviço até essa idade.

Trata-se de um projeto de lei comple-
mentar que se tornou necessário com a 
Emenda Constitucional 88/2015, a cha-
mada PEC da Bengala, que aumentou de 
70 para 75 anos o limite de aposentadoria 
compulsória para os ministros do STF, dos 
tribunais superiores e do TCU. De acordo 
com a emenda constitucional, somente por 
meio de lei complementar o aumento do 
limite também poderá ser estendido aos 
servidores efetivos da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios.

Na prática, o projeto aprovado estende 
o prazo de aposentadoria para membros do 
Poder Judiciário, do Ministério Público, das 
defensorias públicas e dos tribunais e dos 
conselhos de contas.


