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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Alex Souza dos Santos (Itabuna), 
Cláudio Alves Litieri Brentz (NUAUD), 
Liana Caldas Vieira da Silva (17ª Vara), 
Marcos Antonio Bezerra de Carvalho 
(NUTEC), Mário Caldas Santos Neto (3ª 
Vara), Raul Farias Bernardino (Juazeiro), 
Paulistevão de Oliveira Souza Nascimento 
(1ª Vara) e Amanda Vieira do nascimen-
to Rocha (Bom Jesus da Lapa). Amanhã: 
Priscila Correa de Carvalho (11ª Vara), 
Vicente Paulo Magalhães Filho (NUCJU), 
Anna Mabel da Paz Carneiro (24ª Vara), 
Jaine Maria Santos de Santana (Alagoi-
nhas) e Adilton Manoel da Conceição (VI-
PAC). Sexta-feira: Ana Carolina Ferreira 
dos Santos Fujita (4ª Vara), Flávio Cedraz 
da Silva (Irecê), Breno Pinheiro da Silva 
Carvalho (22ª Vara), Everton Silva Soares 
(23ª Vara), Rogério Carvalho (Stefanini), 
Célio Brito Santos e Lávio Dias e Dias do 
Vale (Ambos de Vitória da Conquista).

Parabéns!

Por Joyce Melo

Sendo as expressões artísticas um 
fator muito bem-vindo, a programação 
de comemoração ao Jubileu de Ouro re-
alizou um sarau especial de 50 anos da 
Justiça Federal na Bahia. O evento, que 
ocorre desde 1997, vem descobrindo 
uma grande quantidade de talentos da 
Seccional ao passar dos anos. A mani-
festação artística ocorreu ontem (10), às 
15h, na Biblioteca Professor Bernardino 
José de Souza.

Aberto ao público, o sarau reuniu inú-
meros servidores que mostraram a tama-
nha apreciação à arte ao lotar a bibliote-
ca com o objetivo de prestigiar o talento 
musical e poético dos colegas. 

O servidor multitalentos Valter de 
Freitas Júnior se apresentou no sarau re-
citando uma poesia autoral e cantando. 
Ele considerou que eventos como este se 
confi guram como um processo de huma-
nização dos trabalhadores. 

Clínica de saúde mental
oferece atendimento gratuito
a mulheres diagnosticadas

com câncer de mama

A descoberta de uma doença não 
é fácil. No caso do câncer de mama, 
patologia que mais mata mulheres no 
Brasil, talvez o diagnóstico seja ainda 
mais complicado. Esse impacto pode 
desencadear uma série de problemas, 
inclusive os psicológicos, a exemplo da 
depressão e ansiedade. Na Região Me-
tropolitana de Salvador, visando ofere-
cer amparo às pessoas que enfrentam 
a doença, a Clínica Fênix, estabeleci-
mento privado, está disponibilizando 
atendimento psicológico, gratuito, du-
rante o período do Outubro Rosa. As 
vagas são limitadas.

De acordo com o diretor da clínica 
e também psicólogo, Joaquim Moura, 
essa iniciativa é uma forma de ofere-
cer amparo às pessoas que não têm 
oportunidade de custear esse tipo de 
serviço, que é tão fundamental quan-
to o tratamento medicamentoso. “In-
felizmente, quando se descobre uma 
doença, como o câncer, os efeitos 
emocionais podem limitar a efi cácia 
do tratamento. É nesse momento que 
a psicologia ajuda a fortalecer princi-
palmente a questão da autoestima, em 
relação à perda de cabelos, alterações 
na pele e retirada do seio”, detalha.

Outro ponto destacado pelo psicó-
logo diz respeito ao sentimento de ne-
gação ou culpa inicial. “Por que isso 
está acontecendo comigo? Essa costu-
ma ser a principal indagação, em mo-
mentos de desespero, choro, angústia 
e medo. Esses anseios precisam ser 
trabalhados com um profi ssional da 
confi ança do paciente, para não de-
sencadear um problema maior, como 
a depressão”, pontua Joaquim Moura, 
que também reforça a importância da 
troca de experiência com pessoas que 
estão passando ou já passaram pelo 
mesmo problema.

Vale lembrar que na semana passa-
da o psicólogo Joaquim Moura esteve 
na nossa Seccional ministrando uma 
palestra sobre depressão.

Contato: (71) 3378-5480 e 3288-4523
Site: www.clinicafenixbahia.com.br

Fonte: Jornal Dia Dia

OUTUBRORosa

Cardápio do restaurante 
para sexta-feira

Restaurante Gradin Grill: Comida 
Baiana, Bacalhau à Moda Cheff, Moque-
ca de Polvo, Bife ao Molho Madeira, Ca-
marão Empanado na Tapioca, Escondidi-
nho Sertanejo, Omelete de Frango.

Obs.: Sujeito a pequenas alterações.

Restaurante Pupo: Escalope de Car-
ne ao Molho Escuro, Xinxim de Frango, 
Frango Grelhado, Moqueca de Peixe, Ma-
riscada, Lasanha de Frango, Empadão 
Ricota, Torta Nordestina.

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

“O sarau tem como objetivo não so-
mente divulgar a prata da casa, seus 
talentos, mas também fazer com que 
os servidores e juízes fi quem próximos 
nesse ambiente tão grande, podendo se 
encontrar e estreitar os laços”, disse Val-
ter de Freitas Júnior.

Luzineide Araujo de Oliveira, servido-
ra há 31 anos, colaboradora na produção 
e realização deste encontro artístico, en-
tende que “na comemoração do Jubileu 
de Ouro, todas as áreas foram contem-
pladas, tanto no sentido da arte quanto 
religioso, já que a programação será en-
cerrada com um culto ecumênico”. 

A servidora Luzineide lembrou do 
Conselho de Gestão do Conhecimento, 
sendo este “uma porta para que o servi-
dor expresse seu talento, bem como uma 
forma de melhorar a qualidade de vida 
no trabalho e mostrar o conhecimento 
que tem. Coisas assim necessitam ser 
mais incentivadas”.

O Juiz Federal Carlos d’Ávila Teixeira, 
titular da 13ª vara, após as apresenta-
ções, discorreu sobre a história da Jus-

Sarau em comemoração aos 50 anos da Justiça 
Federal na Bahia reúne a prata da casa

tiça Federal e falou sobre a importância 
da Associação dos Servidores da Justiça 
Federal (ASSERJUF). O magistrado ain-
da propôs que se criem novas atividades 
para magistrados, servidores e seus fi -
lhos, tais como a criação de uma escola 
de música e grupo de teatro experimen-
tal. “É preciso dar espaço para os proje-
tos da ASSERJUF”, completou.

O diretor executivo da ASSERJUF, 
Águido Miranda Barreto, conta que a as-
sociação já nasce com a função de pro-
porcionar entretenimento, lazer e saúde 
cultural na Justiça Federal. “Abrimos esse 
espaço que é importante porque humani-
za a instituição e com isso todos ganham, 
pois temos espaço para dar vazão à cria-
tividade, o que é muito importante. Por 
isso, estamos sempre prestando apoio a 
esse tipo de proposta”, concluiu.

Culto ecumênico 
encerra hoje, às 15h, 
as comemorações do 

Jubileu de Ouro
Será realizado hoje, às 15h, no Audi-

tório Ministro Dias Trindade, o culto ecu-
mênico em celebração aos 50 anos da 
Justiça Federal na Bahia. O evento encer-
ra o calendário comemorativo do Jubileu 
de Ouro da SJBA, iniciado no dia 25 de 
setembro.

Desde o dia 25, a nossa Seccional 
vem realizando diversos eventos come-
morativos do Jubileu de Ouro. A primeira 
semana foi marcada pela solenidade co-
memorativa, exposição de fotos e livros, 
além do XI Encontro de Corais da Justiça 
Federal.

Já na segunda semana, a SJBA abriu 
as portas do auditório para a realização 
de quatro palestras e duas apresentações 
da peça “As Crônicas de Scárnia”.

O culto ecumênico é uma celebração 
religiosa realizada com a participação de 
representantes de três vertentes do cris-
tianismo. É entendido como uma apro-
ximação, uma forma de diálogo entre os 
diversos credos numa mesma celebração 
e normalmente realizado por um padre 
católico, um pastor evangélico e um re-
presentante espírita.

O evento contará com a presença do 
Padre Manuel Filho da Paróquia do CAB, 
o Pastor Joel Zeferino da Igreja Batista 
Nazareth e a palestrante espírita Sônia 
Dória do Espaço Espírita Teresa D’Ávila.
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