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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes - Hoje: Ailton Brandão Neves (Itabuna), Sueli de Souza Borges 
(NUBES), Gustavo Mamede Santanna Xará (Guanambi), Karlson Santos Souza (Ita-
buna), Everton Caldas Silveira (Turma Recursal) e Sara Dias Peres (COJEF). Amanhã: 
Fernanda Almeida Couto Silva (Turma Recursal), Kecia Jones Pamponet (13ª Vara), 
Adriana Schramm de Rocha (24ª Vara), Leandro Andre Vasconcelos Marques (Vitória 
da Conquista) e Antonio Jorge Serra Reis (CS Gestão & Serviço).  Parabéns!

Novembro Azul: amanhã tem mais 
ações do Mutirão da Saúde Masculina

O Núcleo de Bem-estar Social (NU-
BES) está promovendo até o dia 03/12 
uma série de ações do “Mutirão da Saúde 
Masculina”, em adesão à campanha No-
vembro Azul.

Nos dias 26 e 27 foram realizadas 
prevenções Odontológica disponível para 
todos os homens desta Seção Judiciá-
ria da Bahia (magistrados, servidores, 
terceirizados e estagiários), assim como 
aferição de pressão arterial com a equi-
pe de Enfermagem no NUBES. Confira a 
programção para os próximos dias:

29 e 30/11: • Consulta com Oftal-
mologista e exames, em parceria com o 
Instituto de Olhos Freitas, para servidores 
e magistrados, das 8h30 às 12h e das 
13h às 18h30.

30/11: • Palestra  sobre a Saúde do 
Homem, com a urologista Dra. Fernanda 
Pimentel, acompanhada da fisioterapeu-
ta urológica, Dra. Luciola Franco, no Au-
ditório, às 14:00h.

03/12: • Consulta com Urologista, 
em parceria com a Fundação José Silvei-
ra, das 13h às 18h • Consulta com Car-
diologista, em parceria com a Fundação 

José Silveira, das 13h as 16h30 • Cole-
ta laboratorial de PSA e demais exames, 
em parceria com o laboratório Sabin, das 
08h às 10h e das 13h às 15h, sendo 
necessário o número mínimo de dez inte-
ressados • Bioimpedância e aferição de 
pressão arterial, com equipe do SABIN, 
das 08h às 10h e das 13h às 15h, gra-
tuitamente e aberto a todos.

Vale lembrar que os serviços oferecidos 
serão para servidores e magistrados, be-
neficiários ou não do Pro-Social (sem co-
-participação, exceto para a consulta car-
diológica),  bem como para terceirizados e 
estagiários com convênio ou particular.

As ações, mais uma realizada em par-
ceria com a Fundação José Silveira e com 
o Laboratório Sabin, serão realizadas no 
Pro-Social, que fica localizado no 2º sub-
solo do Prédio Anexo desta Seccional.

O NUBES salienta que, apesar do 
foco das ações ser a saúde masculina, as 
mulheres também podem participar de 
algumas das ações.

Quem quiser ser atendido, precisa 
agendar o horário por meio do e-mail 
eps.ba@trf1.jus.br.

OEA e MPF oferecem curso sobre 
cibersegurança para agentes públicos

Estão as abertas as inscrições para o 
curso “Melhora da Capacidade em Ciber-
segurança para Agentes de Cumprimento 
da Lei”, que será realizado nos dias 6 e 7 
de dezembro, no auditório do Ministério 
Público Federal na Bahia.

O treinamento é voltado para profis-
sionais que trabalham com o tema, em 
especial, integrantes do MPF, MP Esta-
dual, Polícias, Judiciário e Receita Fede-
ral. Os interessados podem se inscrever 
até as 9h do dia 5 de dezembro por meio 
do formulário de inscrição disponível no 
link: http://www.mpf.mp.br/ba/eventos. 
As vagas estão sujeitas à lotação do au-

ditório, que tem capacidade para cerca 
de 100 pessoas.

O curso é uma iniciativa do Comitê 
Interamericano contra o Terrorismo (CIC-
TE), da Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA), com financiamento do 
Foreing & Commonwealth Office (FCO) 
do Reino Unido. Também conta com a 
parceria da Secretaria de Cooperação 
Internacional da Procuradoria-Geral da 
República (PGR) e do MPF na Bahia. O 
treinamento será ministrado por especia-
listas capacitados da Interpol, da Micro-
soft e do MPF.

O evento tem o propósito de capacitar 
agentes públicos brasileiros nas seguintes 
matérias: crimes cibernéticos, ataques a 
redes sem fio, análise de malware, inves-
tigações usando dark web, Inteligência de 
Fonte Aberta (Open Source Intelligence – 
OSINT), entre outros. O curso está dirigido 
a público com conhecimento básico a in-
termediário nos temas. (Fonte: MPF)

CJF libera R$1,2 bilhão
em RPVs autuadas em outubro

O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
liberou aos TRFs os limites financeiros no 
valor de R$1.280.214.689,69 relativos 
às requisições de pequeno valor (RPVs), 
autuadas em outubro de 2018, para 
um total de 134.992 processos, com 
156.322 beneficiários.

Do total geral, R$1.032.357.420,63 
correspondem a matérias previdenciárias 
e assistenciais – revisões de aposenta-
dorias, pensões e outros benefícios, que 
somam 68.348 processos, com 82.362 
beneficiários. O TRF1 receberá o to-

tal de R$511.153.352,22, dos quais 
R$392.443.630,36 são referentes a 
22.953 processos previdenciários e as-
sistenciais que beneficiarão 25.497 ju-
risdicionados.

O Conselho esclarece que cabe aos 
TRFs o depósito dos recursos financei-
ros liberados. Com relação ao dia em 
que as contas serão efetivamente libe-
radas para saque, esta informação deve 
ser buscada na consulta processual do 
portal do tribunal regional federal res-
ponsável. (Fonte: CJF)


