
Aniversariantes
Hoje: Lucileide Gama Lima Oliveira 
(Paulo Afonso), José Joaquim Medra-
do Neto (NUCJU), Thiago Valério de 
Freitas (Vitória da Conquista) e Ser-
gio Pereira Assunção (Bom Jesus da 
Lapa). Amanhã: José Eduardo Pal-
meira de Queiroz (NUASG), Rena-
ta Bandeira Machado Chaves (20ª 
Vara), Viviane Campos Trevisan (4ª 
Vara), Liliane Cardoso Cotrim Vieira 
(Guanambi) e Cristiano Cardozo dos 
Santos (Pro-Social).
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NUBES traz caminhões 
Rosa e Azul para SJBA 
no dia 18 de novembro

Unificando as campanhas do Outu-
bro Rosa e Novembro Azul, o Núcleo de 
Bem-Estar Social (NUBES), em parceria 
com a Fundação José Silveira, traz para 
o Fórum Teixeira de Freitas da SJBA o 
Caminhão Rosa e o Caminhão Azul, na 
próxima segunda-feira, 18/11, das 9h às 
17h (com intervalo das 12h às 13h).

Os caminhões irão oferecer aos servi-
dores e terceirizados atendimentos com 
especialistas da ginecologia e urologia.
Além disso, os interessados também po-
derão realizar exames de Mamografia, RX 
e Ultrassonografia para prevenção e diag-
nóstico precoce.

O Outubro Rosa é um movimento que 
a cada ano ganha mais força, sendo o 
câncer de mama o mais frequente nas 
mulheres, mas que se descoberto em 
seu estágio inicial tem possibilidade de 
até 90% de cura.

Enquanto isso, o Novembro Azul surge 
para reforçar a importância da prevenção 
e do diagnóstico precoce do câncer de 
próstata. A doença é o segundo tipo de 
câncer mais comum entre os homens bra-
sileiros e as maiores vítimas são homens a 
partir dos 50 anos, além de pessoas com 
presença da doença em parentes de pri-
meiro grau, como pai, irmão ou filho.

XII Seminário Internacional Brasil/Argentina 
debateu os desafios de defender a dignidade 

do ser humano na atualidade

O Seminário Internacional Brasil/Ar-
gentina encerrou mais um ano de encon-
tro de palestras na última sexta-feira, 08, 
no Auditório Ministro Dias Trindade. Em 
sua 12ª edição, o evento, que nos dias 5 
e 6 foi realizado no auditório da Faculda-
de de Direito da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), teve como tema “O Desa-
fio de Defender Hoje a Dignidade do Ser 
Humano”.

Na abertura da terceira e última ses-
são, a mesa de honra foi composta pelo  
desembargador federal do TRF1 Wilson 
Alves de Souza; a desembargadora fede-
ral do TRF1 Gilda Sigmaringa Seixas, o 
diretor do Foro da SJBA em exercício, juiz 
federal Fábio Moreira Ramiro, o vice-côn-
sul da Argentina em Salvador, Santiago 
Trasmonte, e o professor da Universida-
de de Buenos Aires Ricardo Rabinovich-
-Berkman.

Em uma breve fala, o desembargador 
Wilson Alves de Souza explanou sua ale-
gria em estar realizando mais uma edi-
ção do seminário e agradeceu a presença 
de todos. “Esse é o nosso papel: trazer 
a universidade para outros espaços, sair 
dos muros da universidade para a socie-
dade”, declarou o magistrado, que tam-
bém enfatizou como finalidades do en-
contro o compromisso com a integração 
latinoamericana e o respeito e efetividade 
dos direitos humanos.

Com carga de 15 horas, ao todo o 
seminário reuniu 17 palestras sobre vá-
rios assuntos como direitos humanos, 

racismo, assistência jurídica, direitos 
fundamentais, reforma previdenciária e 
refugiados.

O público presente no terceiro e último 
dia do Seminário Brasil/Argentina tiveram 
a oportunidade de conferir palestras que 
debruçavam sobre os seguintes temas: 
“O significado ético-jurídico da Dignidade 
Humana no Neoconstitucionalismo”, do 
professor Ricardo Maurício Freire Soares; 

“A Reforma Previdenciária e a Dignida-
de do Trabalhador”, da professora Nildes 
Carvalho da Silva; “A margem da socie-
dade: crianças e adolescentes recrutados 
pelos narcotraficantes”, da professora 
Tânia Mota; “De corpos, cegueiras e 
decoros: as representações plásticas da 
justiça. Uma abordagem de gênero”, da 
professora Andréa Laura Gastron; “Re-
fugiados e deslocados ambientais”, da 
professora Marta Biagi; “Acesso à Justi-
ça aos Vulneráveis”, do professor Wilson 
Alves de Souza, e “O Direito a Serviço 
da Perseguição”, do professor Ricardo 
Rabinovich-Berkman.

O XII Seminário Internacional Brasil/
Argentina é um evento promovido pela 
UFBA e pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Buenos Aires que tem 
como coordenadores gerais e científicos 
os professores doutores Wilson Alves de 
Souza, Maurício Dantas Góes e Góes e 
Ricardo Rabinovich-Berkman.

SJBA recebe correição 
ordinária no dia 18

A Seção Judiciária da Bahia recebe-
rá correição ordinária de 18 a 29 de 
novembro na sede da capital baiana. 
Os trabalhos correcionais serão sole-
nemente abertos pela Corregedora De-
sembargadora Maria do Carmo Cardo-
so, às 14h, no Auditório Ministro Dias 
Trindade.

A Desembargadora solicita a presen-
ça de todos os magistrados, inclusive a 
participação daqueles magistrados das 
varas do interior, por videoconferência.


