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Aniversariantes  
Hoje: Marlene Pinho de Oliveira, diretora de Secretaria da 7ª Vara, Allan Emmanuel 
Ribeiro, diretor de Secretaria da 22ª Vara e Jorge Araújo Filho (NUCJU). Amanhã: Jair 
Lima Vasconcelos (Juazeiro) e Dayse Cardoso (Campo Formoso). Domingo: Sérgio dos 
Santos Lima (Eunápolis), Cássia Silva Baqueiro (NUCJU), Marcos Cabral (Campo For-
moso), Kabir Vidal da Silva (Vitória da Conquista), Gabriel Miranda (7ª Vara) e Gracy 
Baliza Silva (Guanambi). Segunda-feira: Larissa Macedo Lessa, diretora de Secretaria 
da Subseção de Eunápolis, Antônio Ferreira Adry (Ilhéus), Luiz Carlos Vasconcelos 
(Itabuna), Ana Carla Furrer (Turma Recursal), Fábio do Nascimento Gonçalves (Feira 
de Santana), Leylane Santana Bahia (Vitória da Conquista), José Alexandre da Silva 
(Guanambi), Deieri Santana Ferreira (Turma Recursal), Elis Alves dos Santos (NUCJU), 
Maria de Fátima Ramos (Express Clean) e Ivã Enes (Stefanini). Parabéns!!!
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Campanhas contra o 
fumo evitaram mais de 

420 mil mortes no Brasil

O número de fumantes no Brasil 
caiu pela metade nos últimos 20 anos 
graças às leis anti-fumo implementa-
das no país. Medidas como impostos 
sobre o cigarro e restrições ao fumo em 
ambientes fechados, evitaram mais de 
420 mil mortes decorrentes de taba-
gismo entre 1989 e 2010. 

Caso essas leis antifumo sejam man-
tidas, o tabagismo no Brasil cairia mais 
39% nos próximos 40 anos e o número 
de mortes decorrentes do cigarro que po-
deriam ser evitadas saltaria para sete mi-
lhões até 2050. Se essas políticas forem 
incrementadas e se tornarem mais rígidas 
ao longo dos anos esse número poderia 
chegar a 8,3 milhões de mortes evitadas.

O Brasil apresenta uma das histórias 
de maior sucesso de saúde pública na 
redução de mortes devido ao fumo, e 
isso serve como modelo para outros paí-
ses de renda baixa e média. No entanto, 
um conjunto de políticas mais rigorosas 
poderiam reduzir ainda mais o tabagis-
mo no país e salvar muito mais vidas.

Abandonar o cigarro é uma medida 
fundamental para melhorar a sua qua-
lidade de vida, evitar doenças e viver 
mais. Mas essa é uma missão desafia-
dora. Estima-se que nove em cada dez 
pessoas fumantes gostariam de largar 
o cigarro e 63% delas já tentou fazê-lo, 
sem sucesso. Atualmente, 15,6% dos 
brasileiros com mais de 14 anos são 
fumantes.  

O que faz da nicotina uma substância 
tão poderosa é sua capacidade de ativar 
regiões do cérebro ligadas ao prazer. O 
composto se liga a doze receptores ce-
rebrais gerando sensação  de bem-estar.

Sua
Saúde

União cede imóvel para construção 
da futura sede da Subseção de Itabuna

A Superintendência do Patrimônio da 
União na Bahia e a Seção Judiciária da 
Bahia assinaram, na Direção do Foro des-
ta Seção Judiciária, na última quarta-feira, 
dia 28/4, o termo de cessão de um terre-
no da União Federal para a Justiça Federal 
onde será futuramente construída a sede 
própria da Subseção Judiciária de Itabuna.

O diretor do Foro, juiz federal Ávio No-
vaes, assinou o termo em nome da Justiça 
Federal e a superintendente do Patrimônio 
da União na Bahia, Cláudia Salles, o firmou 
como representante da União Federal.

O imóvel doado está muito bem locali-
zado, situando-se na Avenida Princesa Isa-
bel, com área de 8.174,40m²

Na oportunidade, o diretor do Foro 
agradeceu pela doação, lembrando que 
uma sede de Subseção Judiciária precisa 
ser construída em um terreno amplo, devi-
do à necessidade de contemplar estaciona-
mento e respeitar as leis de acessibilidade 
e por abrigar, em suas instalações, outros 
órgãos, representações e procuradorias. 

Para o diretor do Foro, a Superintendên-
cia do Patrimônio da União na Bahia tem 
sido uma parceira frequente da Justiça Fe-
deral e uma colaboradora inestimável  tan-
to na atual quanto em várias gestões desta 
Seccional, já tendo sido doados pelo órgão 
à Justiça Federal excelentes terrenos para 
construção das sedes próprias de outras 
Subseções, como recentemente em Euná-
polis e Teixeira de Freitas.

Também estiveram presentes ao ato 
a diretora da Secretaria Administrativa, 
Sandra Barco Nogueira e os diretores da 
Superintendência do Patrimônio da União 
Luciano Roda, Paulo Toncovich, José Gus-
tavo Villaça e Vitor Tavares.

Obra do Anexo III é reiniciada
A obra de construção do prédio Anexo III foi reiniciada e se encontra na fase de exe-

cução das estacas de fundação. Quem observa o estacionamento pode visualizar um 
engenhoso equipamento de grande porte – Trado Mecânico - que tem a função de perfurar 
e concretar o solo a 18m de profundidade. Essa metodologia permite a execução de fun-
dações profundas, dando suporte à magnitude do prédio.   

A próxima etapa será a execução dos blocos de fundação que durará aproximadamente 
30 dias. O cronograma da obra prevê dezesseis meses para a sua conclusão.  

A obra do Anexo III terá os mesmos quatro 
pavimentos previstos, sendo um deles o tér-
reo, com uma garagem coberta. A total cons-
truída será de 2.428,38m², sendo 610m² por 
pavimen to, o que equivale ao espaço ocupado 
por duas varas completas por andar. A CEPROJ 
e a sua área de Engenharia serão os responsá-
veis pelo empreendimento.

A nova obra terá uma passarela e fará a li-
gação de pessoas entre os prédios. Uma das 
suas extremidades se encontrará com o prédio 
anexo I exatamente no 2ºS, em frente à entrada 
do Pro-Social.

O valor original do contrato foi re duzido de 
R$ 6.229.249,26 para R$ 6.205.539,48, 
após os acréscimos e as supressões de valores. 
A previsão de con clusão da obra é 16 meses, 
com encerra mento em junho de 2015.

Já nos últimos dias da sua gestão à 
frente da  Direção do Foro desta Seccio-
nal, o juiz federal Ávio Novaes esteve nes-
ta quinta-feira, 29/05, juntamente com o 
Procurador-Chefe do Ministério Público Fe-
deral, Pablo Barreto, na Subseção de Feira 
de Santana para formalizar a cessão de um 
terreno contíguo ao prédio da Justiça Fede-
ral no Município. 

Desde a inauguração da nova sede, no 
mês de fevereiro, a Administração daquela 
Subseção buscou junto ao Ministério Públi-

Ministério Público Federal cede terreno 
para Subseção de Feira de Santana

co Federal concretizar um anseio dos ser-
vidores de ter um estacionamento próprio 
e com mais segurança, solicitando àquele 
órgão a cessão de terreno que fica localiza-
do ao lado do prédio da Justiça. 

A cerimônia de assinatura do termo de 
cessão contou com a presença do juiz fe-
deral Valter Leonel Coelho Seixas, diretor 
da Subseção de Feira de Santana e do pro-
curador Marcos André Carneiro Silva, re-
presentante do Ministério Público Federal 
naquele Município.


