
Daniela Oliveira, que foram acompanha-
dos pela enfermeira do trabalho Rosane 
Santiago e pelos técnicos de enfermagem 
Cristiano Cardozo e Anderson Dourado.

Também participaram da ação os ser-
vidores Claudia Melo (14ª Vara), Josebel-
le Sousa (20ª Vara), Roberval Leão (3ª 
Vara), Aline Porto, Laura Freire, Marcia 
Nilo, Thais Ribeiro e Valmira Moreira (es-
tes da 23ª Vara), que aparecem nas fotos 
seguintes.

Aniversariantes
Hoje: Elainy Nunes Cruz (Guanambi) 
e Noemi dos Santos Pereira de Jesus 
(8ª Vara). Amanhã: Edinei dos San-
tos Cruz Barbosa (Alagoinhas), Jami-
le Nogueira dos Santos (NUCOM) e 
Amauri Fontes Nascimento (NUBES)

Parabéns!
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Cardápio do restaurante 
para sexta-feira

Restaurante Gradin Grill (Sede): Comida 
Baiana, Moqueca de Peixe, Bacalhau à Zé do 
Pipo, Carne de Sol com Purê de Batata Doce, 
Mocofato, Batata Gratinada com Camarão.

Obs.: Sujeito a pequenas alterações.

Restaurante Pupo (JEFs e TRs): Carne 
Assada, Xinxim de Frango, Frango Grelhado, 
Moqueca de Peixe, Mariscada, Capeleti ao 
Molho Branco, Quiabada de Soja, Empadão 
de Carne.

Servidores da Sede e JEFs realizam coleta
de sangue para Exame Periódico de Saúde  

A Seção Judiciária da Bahia recebeu, 
novamente, o Laboratório Sabin, que re-
alizou coleta de sangue e recolhimento 
de material biológico para realização do 
Exame Periódico de Saúde – EPS, dos 
servidores e magistrados. O procedimento 
aconteceu nos últimos dias 24 d 25, por 
meio da Campanha de Prevenção ao Cân-
cer de Mama e Colo do Útero

Na foto acima, os profi ssionais do 
Laboratório Sabin,  Rômulo Baraúna e  

Funpresp-Jud apresenta dados
da sua gestão ao TRF da 1ª Região

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juíza federal 
Cláudia da Costa Tourinho Scarpa, diretora do Foro 
da Seção Judiciária da Bahia. Redação, fotos, dis-
tribuição, diagramação, revisão e impressão: 
Setor de Comunicação Social. Encarregada: Rita 
Miranda. Apoio: Rodrigo Sarmento Silva dos San-
tos. Estagiária de jornalismo: Joyce Melo Matos. 
Tiragem: 25 exemplares. Telefones: (71) 3617-
2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guima-
rães, 2799 – CAB. CEP: 41213-000. Site: portal.
trf1.jus.br/sjba  E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Dia 27 tem 3ª Painel do 
Café com Conhecimento. 

Participe!

Na próxima sexta-feira, 27, será re-
alizado o 3ª Painel do Café com Conhe-
cimento, sob o tema “Design Thinking: 
Uma Nova Forma de Encontrar Solu-
ções”. O evento será transmitido por 
videoconferência, no Auditório Ministro 
Dias Trindade, das 13h às 16h, devido 
ao horário de verão em Brasília.

A convidada da vez será a auditora do 
TCU e designer de formação, Carla Ri-
beiro da Motta. Depois de atuar durante 
vários anos em auditoria, Carla resgatou 
o design em sua vida e agora dedica-se à 
aplicação do Design Thinking para o (re)
desenho de produtos, serviços e respec-
tivos processos de trabalho, assim como 
à capacitação de pessoas nessa aborda-
gem. Buscadora de signifi cado em tudo 
o que faz, a profi ssional tem como pro-
pósito auxiliar pessoas e organizações a 
desenvolverem seu potencial.

O encontro será mediado por Vanessa 
Siqueira, MBA em Marketing pela Escola 
Superior de Propaganda e Marketing, su-
pervisora da Seção de Ações Educacionais 
Presenciais do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (Sedup - TRF 1ª Região).

Em seguida, a bibliotecária Marília de 
Souza de Mello apresentará ao público 
o case “D-Space – repositório de Boas 
Práticas e Boas Ideias”. Servidora do 
Supremo Tribunal Federal cedida desde 
2011 para o TRF1, Marília é chefe da 
Seção de Referência e Atendimento ao 
Usuário da Divisão da Biblioteca (DIBIB), 
Certifi cada pela Association of Internet 
Research Specialists, no Canadá.

Com o objetivo de divulgar os aspec-
tos práticos da Implementação da Gestão 
do Conhecimento no âmbito da Justiça 
Federal da 1ª Região, o Café com Conhe-
cimento, que acontece em dias de sexta-
-feira, é voltado para gestores e servido-
res da 1ª Região.

O secretário-geral da Presidência 
do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1), Ramiz Flávio Rocha, 
recebeu, na tarde da última quarta-
-feira, dia 18, na sede do Tribunal, 
em Brasília/DF, a visita da diretora-
-presidente da Funpres-Jud, Elaine 
de Oliveira Castro e comitiva, que, 
em ato de transparência, teve como 
objetivo expor uma prestação de con-
tas do órgão, uma vez que a funda-
ção tem como fi nalidade administrar 
e executar planos de benefícios de 
caráter previdenciário para os membros e 
os servidores públicos titulares de cargo 
efetivo do Poder Judiciário da União, do 
Ministério Público da União e do Conse-
lho Nacional do Ministério Público.

A diretora-presidente da Funpresp-
-Jud explicou que a visita faz parte do 

O Núcleo de Bem Estar Social - NU-
BES  oferece, mensalmente, o serviço de 
coleta laboratorial nesta Seção Judiciária, 
mediante agendamento prévio. A próxima 
coleta laboratorial será nos dias 08/11 
(Sede) e 09/11 (Prédio dos JEFs). 

O NUBES convida a todos os magis-
trados e servidores da Seção Judiciária da 
Bahia, benefi ciários ou não do Pro-Social, 
a aderirem ao EPS ainda neste ano de 
2017. 

planejamento anual do órgão e serve 
para trazer informações sobre a gestão 
da Fundação. “Nós viemos aqui prin-
cipalmente para dizer como estamos, 
que estamos com patrimônio de 144 
milhões, e que já contamos com mais 
de 8.700 participantes. Então, é muito 
importante fazermos este contato e tra-
zermos esses resultados para os patroci-
nadores”, disse ela.

Elaine explicou que a fundação tem 
conseguido alcançar sua meta anual em 
termos de rentabilidade real. No acumu-
lado até o oitavo mês do ano de 2017, 
os investimentos dos recursos dos parti-
cipantes obtiveram um ganho tendo al-
cançado 7,94% no Plano de Benefícios 
(PB), ante 7,34% do CDI (aplicação fi -
nanceira) e 4,69% da poupança. Adicio-
nalmente, tal retorno permanece acima 
da meta de rentabilidade do Plano de 
Benefícios (Benchmark do PB: 4,39%) 
no mesmo período.

Atualmente, o servidor tem duas pos-
sibilidades de ingressar na Funpresp-Jud:

• Participante Patrocinado: aque-
le que entrou em exercício a partir de 
14/10/2013 e receberá na aposentado-
ria provento limitado ao valor equivalente 

ao teto do Regime Geral de Previ-
dência Social. Lembrando que para 
aqueles que entraram em exercício 
a partir de 05/11/2015 a adesão é 
realizada de forma automática.

• Participante Vinculado: aque-
le que pertence aos regimes ante-
riores de previdência do servidor 
público federal (integralidade/pa-
ridade ou média remuneratória) e 
quer investir em previdência com-
plementar para manter seu padrão 
de vida e ter uma renda adequada 

ao se aposentar.

 Para os servidores do Tribunal inte-
ressados em migrar do atual plano de 
previdência para o da Funpresp-Jud é 
importante lembrar que, por força de 
lei, devem fazer essa opção até o dia 
28 de julho de 2018. Diante disso, os 
servidores podem solicitar à Divisão de 
Pagamento (Dipag), por meio do Sis-
tema Eletrônico de Informações (SEI), 
uma simulação do Plano de Previdência 
e assim avaliar as vantagens em fazer a 
migração.

Estiveram presentes à reunião a di-
retora da Secretaria de Gestão de Pes-
soas (Secgep), Maria do Carmo Cezário 
Corrêa; o diretor da Divisão de Legisla-
ção de Pessoal (Dilep), Wagner Etelvino 
Ohana da Cunha; o diretor da Divisão de 
Pagamento de Pessoal (Dipag), Aurino 
Damião de Brito; a assessora de Comu-
nicação e Marketing, Paolla Dantas, e o 
diretor de seguridade, Edmilson Enedino, 
ambos da Funpresp-Jud.

 Mais informações no portal da Fun-
dação (www.funprespjud.com.br) ou por 
meio do e-mail sap@funprespjud.com.br

Fonte: TRF1


