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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Plácido Rosa de Alencar (16ª 
Vara). Amanhã: Luciana Guerra Otero 
(2ª Vara), Denise Mascarenhas de Oli-
veira (Jequié), Emilly Karine Montino 
Oliveira (NUCAF) e Geisiane Almeida da 
Paixão (Paulo Afonso).

Parabéns!

Acontece hoje palestra sobre
motivação com Kau Mascarenhas

Hoje o Auditório Ministro Dias Trinda-
de receberá, às 14h, a palestra  “Moti-
vação: Alavanca para o Sucesso” a ser 
ministrada pelo conferencista Kau Mas-
carenhas.

Formado em Arquitetura, Kau Mas-
carenhas é pós-graduado em Consultoria 
Organizacional, tem formação Practitio-
ner, Master e Trainer em Programação 
Neurolinguística pela Sociedade Brasileira 
de PNL de São Paulo.

Ele também é falicilitador, escritor, ins-
trutor e coach e já apresentou programas 
de rádio e TV com enfoque em desenvol-
vimento humano.

Desde 96, ministra o Curso Básico de 
PNL, que já contou com mais de dois mil 
alunos ao longo desse período e realiza re-
gularmente a formação em PNL, além de 
palestras, seminários e cursos em diver-
sas cidades do país e do exterior.

Em dezembro de 2000 lançou o CD 
“Vida Nova”, com 12 canções de sua 
autoria que tem em si mensagens de 
desenvolvimento humano. Em fevereiro 
de 2005 lançou também os CDs com os 
temas das palestras “Autoestima e Você” 
e “Motivação - Alavanca Ideal Para o Su-
cesso”.

Seu primeiro livro “Mudando para 
Melhor - Programação Neurolinguística e 
Espiritualidade” foi lançado em abril de 
2006 e já está em sua 5ª edição até o 
momento.

Amanhã tem reapresentação
do divertido espetáculo

“As Crônicas de Scárnia”

Nesta sexta-feira, 6, o espetáculo “As 
Crônicas de Sárnia”, criado pelo servidor 
da 20ª Vara Valter Freitas Júnior, será rea-
presentado, às 15h, no Auditório Ministro 
Dias Trindade. 

A peça conta a história de uma servi-
dora que morreu trabalhando e não se deu 
conta. A missão: convencê-la da morte e 
auxiliar sua “passagem”.

Sempre bem-humorada, ela narra al-
guns cotidianos dos servidores da Justiça 
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A palestra é a última de uma série de 
quatro realizadas como ações comome-
morativas do Jubileu de Ouro da Justiça 
Federal na Bahia.

Na segunda teve a palestra sobre eco-
nomia popular com Dayvid Souza Santos, 
na terça-feira aconteceu outra palestra, 
ministrada por Nilson Araújo, que trouxe 
o tema “Aspectos relevantes na elabora-
ção de laudo de avaliação de imóveis” e 
ontem foi ministrada pelo psicólogo Joa-
quim Moura a palestra “As máscaras da 
depressão: Alguém que você ama pode 
estar precisando de você”.

A palestra é aberta ao público e, para 
os servidores interessados, as horas con-
tarão para o Adicional de Qualifi cação.

Além do público que frequenta a 
SJBA, ambas palestras serão transmiti-
das por videoconferência para todas as 
Subseções Judiciária, a fi m de atender 
também ao público interessado.

Federal  de maneira bastante íntima, che-
gando a citar nome de diversos colabora-
dores. 

Durante a estréia na última terça-feira, 
3, uma boa parte do público marcou pre-
sença e o auditório foi tomado por garga-
lhadas.

A reapresentação se confi gura como 
uma oportunidade para os servidores que 
ainda não assistiram, mas têm interesse. 
Aos que já se divertiram com esta comé-
dia, Valter Freitas garante que será uma 
apresentação totalmente diferente e tam-
bém os convida.

A peça traz no elenco: Paulo Sérgio Tei-
xeira interpretando O Morto; Gésner Braga 
interpretando Malvina Electra; Cristiano 
Santos interpretando Paulinho, o digita-
dor; Fátima Riccio interpretando Isaura, a 
servidora escrava; Luíza Cordeiro interpre-
tando Lulu Angel e o próprio Freitas Junior 
interpretando o Ofi cial de Justiça Vavá.

Depoimentos em 
homenagem ao Jubileu 

de Ouro da SJBA já estão 
disponíveis no Memorial

Já estão disponíveis no Memorial da 
Justiça Federal, localizado no Foyer, os 
vídeos que trazem os depoimentos de 
desembargadores e juízes federais que 
atuaram como diretores do Foro desta 
Seccional, bem como o de servidores 
aposentados.

Gravados em homenagem ao Jubileu 
de Ouro da Justiça Federal na Bahia, 
para quem quiser assistir aos vídeos bas-
ta clicar em um dos nomes que serão exi-
bidos na tela inicial do painel e o vídeo 
será reproduzido logo em seguida.

Campanha leva atendimento
a mulheres na Bahia

A campanha Outubro Rosa, que 
chama a atenção para a importância 
da prevenção ao câncer de mama, terá 
diversos serviços voltados à saúde da 
mulher, em Salvador e interior. Confi ra:

CAMINHÃO ITINERANTE

Em Salvador, a Campanha Outu-
bro Rosa conta com atuação de um 
caminhão itinerante para prestação de 
atendimentos médicos e exames clíni-
cos em 14 bairros de Salvador até o 
dia 31 de outubro, sempre das 8h às 
16h. De acordo com a Prefeitura de 
Salvador, podem ser atendidas mulhe-
res de todas as idades, e a depender 
de cada caso, poderão ser encaminha-
das para realização de mamografi as 
em unidades de saúde públicas.

O veículo, que atualmente está em 
Campinas de Pirajá até hoje (5), fará 
o seguinte percusso: Vale do Matatu 
(dias 6 e 7), Subúrbio (dias 9 e 10), 
São Cristóvão (dias 11 e 12), Bosque 
das Bromélias (no dia 13), São Mar-
cos (dias 14 e 16), Iguatemi (duas 17 
e 18), Ondina (dia 19), Pituaçu (dias 
20 e 21), Itapuã (dias 23 e 24), Ci-
dade Baixa (dias 25 e 26), Cajazeiras 
(dias 27 e 28) e Dique do Tororó (no 
dia 29).

MAMOGRAFIAS

A campanha do Outubro Rosa na 
Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) 
tem a meta de realizar 20 mil mamo-
grafi as neste mês, com um mutirão em 
várias unidades localizadas em Salva-
dor e interior do estado.

Para fazer os exames de rastre-
amento do câncer de mama, não é 
necessária a solicitação médica. A 
campanha atende gratuitamente mu-
lheres de 50 a 69 anos, que precisam 
comparecer aos locais de exame com 
original e cópia da identidade, CPF, 
comprovante de residência e cartão do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Na capital, o atendimento será fei-
to em unidades físicas. No interior, o 
serviço móvel da Sesab vai ofertar o 
exame. O local onde o veículo estará 
estacionado pode ser consultado no 
site da campanha.

Outras ações poderão ser encontra-
das no site da Secretaria da Saúde do 
Estado da Bahia.

Fonte: G1

OUTUBRORosa

Cardápio do restaurante 
para sexta-feira

Restaurante Gradin Grill: • Comida 
Baiana, Bacalhau à Moda Cheff, Mo-
queca de Peixe, Fraldinha ao Forno com 
Batatas, Fusili ao Molho, Polpetone de 
Frango.

Obs.: Sujeito a pequenas alterações.

Restaurante Pupo: Roupa Velha, Xin-
xim de Frango, Frango Grelhado, Moque-
ca de Peixe, Mariscada, Lasanha a Bolo-
nhesa, Quibe de Forno, Torta Nordestina


