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JUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Especialista Raquel 
Santos ministra palestra 
sobre Saúde Financeira 

no próximo dia 27

O Núcleo de Bem-Estar - NUBES 
traz para a Seção Judiciária da Bahia 
na quarta-feira (27/03) uma abordagem 
inédita: Saúde Financeira.

A palestra será ministrada pela es-
pecialista em Gestão Financeira Raquel 
Santos. No seu currículo também cons-
ta outros fatores como sócia da RH Soft, 
COO da Lucrativa, diretora financeira da 
AJE, entre outros.

Sobre o seu início de carreira na área, 
Raquel diz o seguinte: “Comecei a lidar 
profissionalmente com finanças ao cui-
dar de setores financeiros empresariais. 
No entanto, ao cuidar de empresas, e 
assim ser responsável pelo salário de 
pais e mães de família, descobri como é 
muito importante que cada um aprenda 
a cuidar do próprio dinheiro. O exercício 
de saúde financeira individual começou 
comigo mesma e quero compartilhar a 
minha experiência e as boas práticas 
que realizo diariamente”.

Cuidar da saúde financeira asseme-
lha-se muito ao cuidado com a saúde 
pessoal. Isso porque as finanças estão 
diretamente ligadas aos problemas que 
afetam o corpo e a mente, como o es-
tresse, a preocupação e ansiedade. Tais 
sintomas acompanham, com frequência, 
pessoas com medo de “entrar no verme-
lho”, pessoas com dividas e aquelas que 
perdem o controle da saúde financeira.

Porém, existe meios para manter uma 
boa saúde financeira e, consequentemen-
te, promover saúde física e mental. Com 
o controle da saúde financeira, é possível 
encontrar o equilíbrio para a saúde pes-
soal e, acredite, ainda, aproveitar um sal-
do positivo na conta corrente. (um pouco 
do restante do salário que entra ao final 
de cada mês).

Interessados em participar desta pa-
lestra deverão fazer suas  inscrições pelo 
e-mail eps.ba@trf1.jus.br.

Subseções Judiciárias da Bahia já estão 
conectadas por meio de nova Rede WAN

A Seção de Sistemas e Suporte Téc-
nico - SESIS-BA informa que desde o dia 
08/03 do presente ano as Subseções Ju-
diciárias da Bahia estão conectadas à Se-
ção Judiciária por meio de uma nova rede 
de dados corporativa de longa distância 
(Rede WAN) contratada pela SJBA. 

 A nova Rede WAN, juntamente com a 
contratação do acesso exclusivo de inter-
net que já está em uso, são projetos es-
tratégicos implementados pelo Núcleo de 
Tecnologia da Informação - NUTEC que 
visam preparar a infraestrutura da SJBA 
para a expansão do PJe, garantindo um 
link com largura de banda suficiente para 
suportar o aumento do tráfego de dados 
decorrente da ampliação da quantidade 
de processos eletrônicos. 

Com essa contratação, o NUTEC 
passou a monitorar a disponibilidade e 
performance dos links por meio de siste-
mas apropriados para gerência, atuando 
proativamente nas falhas e exigindo da 
empresa provedora a manutenção da ve-
locidade contratada e o alto desempenho 
do tráfego de dados. 

Além do vultoso aumento de veloci-
dade: 25 Mbps para as localidades com 
vara única, 35 Mbps para localidades 
com 2 varas e 45 Mbps para localida-
des com 3 varas, que em alguns casos 
quadruplicou a velocidade, houve uma 
significativa economia na nova contrata-
ção, em relação ao preço pago no con-
trato anterior, administrado pelo Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região.

Na Subseção Judiciária de Guanambi, 
o link será ativado na nova sede.

LOCALIDADE
VELOCIDADE

(Mbps)
Velocidade anterior

SALVADOR 315 Mbps 185 Mbps

ALAGOINHAS 25 Mbps 15 Mbps

BARREIRAS 25 Mbps 6 Mbps

BOM JESUS DA LAPA 25 Mbps 6 Mbps

CAMPO FORMOSO 25 Mbps 6 Mbps

EUNÁPOLIS 25 Mbps 15 Mbps

FEIRA DE SANTANA 45 Mbps 30 Mbps

GUANAMBI 25 Mbps* 6 Mbps

ILHÉUS 25 Mbps 15 Mbps

IRECÊ 25 Mbps 6 Mbps

ITABUNA 35 Mbps 20 Mbps

JEQUIÉ 25 Mbps 15 Mbps

JUAZEIRO 25 Mbps 6 Mbps

PAULO AFONSO 25 Mbps 6 Mbps

TEIXEIRA DE FREITAS 25 Mbps 15 Mbps

VITÓRIA DA CONQUISTA 35 Mbps 20 Mbps

Agência da Caixa
na SJBA opera câmbio

Agora na agência da Caixa Econômica 
na Seção Judiciária da Bahia você conta 
com praticidade e conveniência na hora 
de comprar Dólar e Euro em espécie.

Tudo pode ser feito com segurança, 
basta apresentar um documento de iden-
tificação original para realizar o cadastro 
e registro da operação. 

A taxa de câmbio e o valor efetivo 
total (VET) serão informados antes da 
contratação. A tarifa cobrada é de R$ 
30,00 (trinta reais) para correntistas 
e R$ 50,00 (cinquenta reais) para não 
correntistas.

As taxas de câmbio estão disponíveis 
no ícone de Câmbio do Internet Banking 
ou no APP CAIXA Celular e também no 
0800 726 0505 ou 3004-1105 (capi-
tais e regiões metropolitanas), opção 8.

Aniversariantes - Hoje: Juiz federal Ailton Schramm de Rocha (1ª Relatoria 
da 3ª Turma Recursal), Cristiane Silva Chagas (6ª Vara), Adilson José Lisboa 
Dias Coelho (NUASG) e Danielle Cruz Freire de Carvalho (Itabuna). Amanhã: 
Juiza federal substituta Marianne Bezerra Sathler Borré (22ª Vara), Ester Ma-
ria Correia Madureira (Vitória da Conquista), Marcus Vinicius Souza Soares 
(12ª Vara) e Tamires Santana dos Santos (11ª Vara). Parabéns!

Programa Via Legal fala sobre 
recebimento de pensão por morte

Para ter direito à pensão por morte o 
cônjuge precisa comprovar que estava 
morando sob o mesmo teto do parceiro 
falecido antes da morte. O Via Legal des-
ta semana conta a história de uma mu-
lher que mesmo com a certidão de casa-
mento não conseguiu provar que morava 
com o marido e, por isso, teve o pedido 
de pensão por morte negado pelo TRF1.

Esse assunto também é tema do qua-
dro Via Inbox desta semana, que mostra 
quem tem direito ao benefício e quais 
grupos de dependentes podem solicitar 
o auxílio.

Produzido pelo Conselho da Justiça 
Federal (CJF) em parceria com os Tri-
bunais Regionais Federais, o Via Legal é 
exibido nas TVs Cultura e Justiça, além 
de em outras 13 emissoras regionais.

Confira abaixo os horários de exibição 
e assista à programação também pelo 
YouTube do Via Legal e do CJF.

TV Justiça: 20 de março (quarta-fei-
ra), às 21h; 21 de março (quinta-feira), 
às 12h (reprise); 23 de março (sábado), 
às 21h (reprise); 24 de março (domin-
go), às 16h (reprise) e 26 de março (ter-
ça-feira), às 12h (reprise). TV Cultura: 
23 de março (sábado), às 5h45, e 27 de 
março (quarta-feira), às 6h45 (reprise).

Fonte: TRF1


