
 
 

 

Ano X - 2015 – n. 34 

 

E-mail: informativo@trf1.jus.br 
 

“A saúde depende mais das precauções que dos médicos”. (Jacques Bossuet) 

Esforço Concentrado da 4ª Vara da SJ/AC 

 

Os juízes federais Gabriel Zago C. V. de Paiva e 
Alessandra G. F. Baldini, contaram com o apoio do 
Juiz Federal Rodrigo Gasiglia e de sua equipe da 
Seção Judiciária de Goiás, formada pelos servidores 
Mariana Godoi, Obede Pinheiro e Shirlei Oliveira, 
para o Esforço Concentrado para prolação de 
sentenças na 4ª Vara Federal (JEF) da Seção 
Judiciária do Acre, no período de 19 a 23 de 
outubro, oportunidade em que foram analisados 
mais de 300 processos. 
 

OFICINAS PARA OS EXECUTORES DE 
CONTRATOS 

Entre os meses de novembro e dezembro serão 
realizadas as Oficinas práticas para os executores de 
contrato. A instrução faz parte do Plano de Ação 
elaborado durante a Semana de Planejamento desta 
Seccional e visa capacitar os executores de contrato 
para cumprir com eficiência suas atribuições. O 
instrutor será o servidor Paulo Mesquita, e dentre 
os conteúdos programados está a Lei 8.666/93 - 
que institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública-, a terceirização de serviços, 
a análise de planilha de custo e o Regime Simples. 

As oficinas terão início no dia 17/11 e ocorrerão 
na sala de treinamentos no prédio da Seção 
Judiciária do Acre a partir das 13h às 15h. Na 
subseção de Cruzeiro do Sul serão transmitidas por 
videoconferência.  

Link para acessar o cronograma - Clique aqui. 

Novembro  
Azul 

A campanha 
Novembro Azul 
foi criada pelo 
Instituto Lado a lado pela vida- organização sem fins 
lucrativos fundada no ano de 2008. Tem como 
finalidade promover a saúde do homem, 
conscientizar as pessoas sobre os riscos e 
prevenção do câncer de próstata, além de 
desconstruir preconceitos em relação ao exame.  

“O câncer de próstata é uma doença silenciosa, 
com números alarmantes: de 68 mil novos casos que 
são descobertos ao ano no Brasil, quase 14 mil 
acabam em morte. Contudo, a detecção precoce da 
doença pode aumentar as chances de cura em 90%”.  

Os sintomas da doença costumam incomodar na 
fase avançada, o que dificulta as chances de cura, 
por isso é fundamental que o homem, a partir dos 
50 anos de idade, consulte um urologista pelo 
menos uma vez a cada 12 meses. 

As causas da doença ainda não possuem 
definição consistente, mas segundo alguns estudos, 
a hereditariedade, a idade avançada, maus hábitos 
alimentares e obesidade são os principais fatores de 
risco. 

A campanha Novembro Azul é promovida 
durante todo o mês, em todo o Brasil por meio de 
ações, palestras, atendimento médico especial e, 
obviamente, iluminação de muitos pontos turísticos 
para lembrar as pessoas da importância da 
prevenção. 

Informações mais detalhadas sobre tratamento, 
diagnóstico e sintomas podem ser encontradas no 
site especial da campanha: 
www.novembroazul.com.br.  

 
Solenidade de Instalação dos 
Trabalhos de Implantação do 

Sistema “Processo Judicial 
Eletrônico- PJe” na Seção 

Judiciária do Acre. 
Data: 09 de novembro de 2015. 

Horário: 15 h 
Local: Auditório da Justiça 

Federal do Acre 
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