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Seccional promove 
curso sobre Ação 
de Improbidade 
Administrativa

O curso sobre Ação de Improbidade 
Administrativa, promovido pela Seção 
Judiciária da Bahia, teve início na tarde 
da última segunda-feira, 4/11, ministra-
do pela juíza Federal Vânia Hack de Al-
meida, titular da Vara Ambiental e Agrá-
ria de Porto Alegre e mestra em Direito 
Constitucional. 

Numa iniciativa do Diretor do Foro, 
Dr. Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, o 
curso, com duração de três dias, está for-
matado de maneira a municiar magistra-
dos e servidores para atender a Meta 18, 
do Conselho Nacional de Justiça, na qual 
deverão ser julgados até o final de 2013, 
todos os processos de improbidade admi-
nistrativa ajuizados até o final de 2011.

Destinado aos servidores que asses-
soram diretamente os magistrados, e, 
abrangendo todos os tópicos ligados à 
ação de improbidade (princípios gerais, 
sujeitos, modalidades de improbidade, 
penas e procedimento), o curso terá ain-
da uma oficina, com participação dos 
juízes federais, na qual serão discutidos 
casos concretos, com questões práticas, 
sobre processos em tramitação nesta Se-
ção Judiciária.

Como se faz prevenção 
no câncer de próstata?

A próstata é uma glândula mas-
culina que se localiza entre a bexiga 
e o reto. Essa glândula participa da 
produção do sêmen, líquido que car-
rega os espermatozóides produzidos 
no testículo. Ela envolve a uretra e 
seu tamanho normal é de uma azei-
tona. A próstata, como todo o apare-
lho sexual masculino, tem o seu fun-
cionamento regulado pelos níveis de 
testosterona circulantes, o hormônio 
masculino.

O câncer de próstata, como a maio-
ria dos tipos de câncer, tem fatores de 
risco identificáveis. Para mais informa-
ções sobre fatores de risco para este 
tipo de câncer, leia o artigo “Detecção 
Precoce do Câncer de Próstata”, dis-
ponível no site ABC da Saúde (www.
abcdasaude.com.br). 

Entre os fatores de risco mais co-
muns associados ao câncer de prós-
tata estão:

Idade: Câncer de próstata é muito 
raro em homens de menos de 50 anos. 
Após essa idade, a chance de desenvol-
vê-lo aumenta de forma linear. 

Etnia: Esse tipo de câncer parece 
ser mais comum em homens negros, 
mesmo quando a possibilidade de fa-
zer o diagnóstico é comparável. Ho-
mens negros americanos, aonde essa 
relação entre raça e câncer de próstata 
foi mais estudada, também morrem 
mais por esse tipo de câncer do que 
homens brancos.

História familiar: Ter tido um fami-
liar próximo, como pai, irmão ou filho 
com esse tipo de câncer, aumenta a 
chance de uma pessoa desenvolver 
câncer de próstata. 

Dieta: Consumo excessivo de álco-
ol, dieta com pouca fibra e poucas fon-
tes de vitaminas também são fatores 
de risco para esse tipo de câncer. 

Aniversariantes
Hoje: Christian Monteiro de Almeida 
Lins (Eunápolis), Lissandra Rego Tro-
coli de Azevedo (13ª Vara), Manoel 
dos Santos Filho (NUCRE), Wladimir 
Saldanha dos Santos (NUCJU), Giliana 
Nascimento da Silva (Delta) e Carlos 
Roberto Almeida dos Santos (Áquila).
Amanhã: Cláudio Henrique Santos de 
Oliveira (SEBIB), Daniela Sousa da 
Silva Matos (NUTUR), Beatriz Vieira 
Lima Franco e Passos (Primeira Turma 
Recursal), Lisiane Alves da Silva (Ala-
goinhas) e Sara Amitay (18ª Vara).

Parabéns!!!

O Censo Nacional dos Magistrados 
foi lançado na última segunda-feira, 4 
de novembro, pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), em solenidade no Plená-
rio do órgão, em Brasília. O conselheiro 
Paulo Teixeira falou da iniciativa que tem 
por objetivo conhecer o perfil dos 17 mil 

CNJ lança Censo Nacional dos Magistrados
magistrados brasileiros. “O censo dos 
magistrados é uma oportunidade para a 
sociedade brasileira e para os juízes bra-
sileiros. Todos os participantes poderão 
emitir opiniões sobre questões relativas 
ao exercício de suas funções, opiniões 
sobre o trabalho que desenvolvem nos 
tribunais e também níveis de motivação 
e satisfação com a carreira”, afirmou o 
magistrado.

O Censo dos Magistrados é a segun-
da etapa do Censo Nacional do Poder 
Judiciário. A primeira etapa do Censo 
– encerrada no dia 21 de outubro – foi 
aplicada entre os 285 mil servidores do 
Poder Judiciário e respondida por 60% 
deles (173 mil). 

A pesquisa pretende sistematizar as 
situações pessoais e funcionais, além de 
analisar a opinião de ministros, desem-
bargadores, conselheiros e juízes de 91 
tribunais e três conselhos. 

Durante o lançamento da segunda 
etapa da pesquisa, o conselheiro Gui-
lherme Calmon enfatizou a importância 
da realização do Censo. “A partir deste 
diagnóstico teremos condições de traba-
lhar de modo mais concreto com medi-
das e ações que possam servir para o 
aperfeiçoamento do Poder Judiciário 
como um todo”. 

O questionário já está disponível na 
página do CNJ e ficará no local por 40 
dias. São 60 perguntas divididas em 
quatro blocos. 

Diversos membros do CNJ  participa-
ram do evento, entre eles o conselheiro 
Saulo Casali. A solenidade também con-
tou com a participação do presidente da 
Comissão Censitária do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, juiz federal em au-
xílio à Presidência, Carlos Augusto Pires 
Brandão.

Fonte: (Portal TRF-1)
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