
Aniversariantes
Hoje: Andréa Cristina Souza Brito (7ª 
Vara), Carla Batista Damasceno (19ª 
Vara), Iracema Lima Velame Branco 
(NUCJU), Jair Antonio de Abreu Farias 
(NUASG), Marcia Cristina Aquino (Del-
ta) e Paulo César Alves dos Santos (NU-
TEC). Amanhã: Marcos Roberto Cardo-
so (Delta), Rosangela Moreira da Silva 
(Delta), Maria Crispina dos Santos (Del-
ta), Cecília Souza Guimarães (10ª Vara) 
e Ludemberg Pereira Dantas (Irecê).
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Usar o computador 
em um ambiente claro 

protege a visão
O computador faz parte do dia a dia 

da maioria das pessoas e sentir dor de 
cabeça, vermelhidão ou secura nos olhos 
é um sinal de alerta.

O mau uso desse aparelho pode pre-
judicar os olhos e é preciso tomar cui-
dados. Uma dica é optar por ambientes 
mais claros e com a luz mais difusa, pois 
a claridade faz a pupila se fechar e ficar 
mais protegida, melhorando a visibilidade. 
Além disso, a luz direcional do computa-
dor se torna menos agressiva. Manter ja-
nelas abertas e luzes acesas são algumas 
medidas a tomar. No entanto, os focos de 
luz não devem estar virados diretamente 
aos olhos, assim como os aparelhos de 
ar-condicionado ou ventiladores. 

Em caso de olho seco, deve-se usar 
apenas o colírio de lágrima artificial indi-
cado pelo médico. O uso de colírios sem 
orientação pode piorar o problema. 

Os médicos alertam também para 
os cuidados com a visão das crianças. 
Quanto mais cedo detectado um proble-
ma, melhor. 90% da visão se desenvolve 
nos dois primeiros anos de vida, quando 
a criança aprende a fixar, movimentar 
e perceber a profundidade através dos 
olhos. Qualquer alteração não corrigida 
nessa fase pode trazer prejuízos para a 
visão no futuro. Por isso, os bebês de-
vem passar pelo teste do olhinho logo ao 
nascer e, quando crescem, devem fazer 
avaliações oftalmológicas frequentes.

Caso seja detectado que um dos olhos 
não funciona direito, é importante iniciar 
logo o tratamento que, na maioria das ve-
zes, é feito com o uso dos tampões.

Fonte: G1.com

Sua
Saúde

O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
aprovou, em sessão realizada na última 
segunda-feira, dia 21, requerimento da 
Presidência do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região para antecipar a instalação 
da 24ª Vara de Salvador, na Bahia, prevista 
para 2014, mediante permuta com a Vara 

Vara Federal de Salvador terá instalação 
antecipada para 2013

Única de Balsas, no Maranhão, prevista 
para 2013. “A razão do pedido é de ordem 
logística, pois há dificuldades operacio-
nais relacionadas ao imóvel que serviria 
de sede para a nova unidade”, justificou o 
relator do pedido, ministro Arnaldo Esteves 
Lima, corregedor-geral da Justiça Federal.

A decisão do CJF altera o anexo da 
Resolução CJF nº 102/2010, que dispõe 
sobre a instalação das 230 varas federais 
criadas pela Lei nº 12.011/2009 e prevê a 
criação, em 2013, de uma vara federal em 

Balsas, no Maranhão, e em 2014, da 24ª 
Vara de Salvador, na Bahia.

O ministro relata, em seu voto que, con-
forme justificou o TRF1, não haverá tempo 
suficiente para concluir neste ano as refor-
mas imprescindíveis no imóvel que sediará a 
Subseção de Balsas. “De outro lado, confor-
me argumenta o TRF1, Salvador já possui 
estrutura física, tecnológica e operacional 
compatível com a antecipação da instala-
ção da nova vara”, arrematou o ministro.

Fonte: CJF

Realizada primeira etapa do 15º 
concurso para juiz federal substituto

No dia 20 de outubro, ocorreu a primeira etapa do 15º Concurso Público para Juiz 
Federal Substituto da 1ª Região. No Distrito Federal e nos 13 estados que compõem a 
Primeira Região da Justiça Federal, 5.209 candidatos fizeram a prova objetiva seletiva 
(P1) de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do CESPE/UnB. A data 
provável para divulgação do resultado final da prova objetiva, após julgamento dos recur-
sos, será 13 de janeiro de 2014.

Segunda etapa – a próxima fase terá duas provas escritas (P2 e P3), de caráter elimi-
natório e classificatório, elaboradas e corrigidas pela Comissão de Concurso do TRF da 1ª 
Região, e diagramadas, impressas e aplicadas também pelo CESPE/UnB. A data provável 
de aplicação das provas escritas será 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro de 2014.

Fonte: Primeira Região Hoje

Outubro Rosa na Seção 
Judiciária da Bahia

Antenados com o movimento Outubro 
Rosa, servidores e prestadoras de servi-
ço da Diref/Secad e 18ª Vara escolheram 
um dia neste mês para vestir alguma 
peça dessa cor e lembrar a importância 
da prevenção pelo diagnóstico precoce, 
por meio dos exames. 

O movimento conhecido como Ou-
tubro Rosa é comemorado em todo o 
mundo. O nome remete à cor do laço que 
simboliza a luta contra o câncer de mama 
e estimula a participação da população, 
empresas e entidades. Este movimento 
começou nos Estados Unidos, com ações 
referentes ao câncer de mama e mamo-
grafia em outubro. Posteriormente, com a 
aprovação do Congresso Americano, ou-
tubro se tornou o mês nacional (america-
no) de prevenção do câncer de mama. 

O câncer de mama é o tipo de câncer 
que mais atinge as mulheres em todo o 
mundo, mas a prevenção ainda é a me-
lhor forma de combatê-lo. A recomenda-
ção do Ministério da Saúde para a detec-
ção precoce e diagnóstico da doença é 
que as mulheres realizem anualmente o 
exame clínico da mama e a mamografia 
(radiografia da mama), além do autoexa-
me. A detecção precoce da doença pode 
aumentar em 95% as chances de cura.


