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Aniversariantes
Hoje: Mucio Dias da Cunha (Barreiras), 
Floripes de Carvalho Feitosa (NUCAF), 
Jacqueline da Cunha Benevides (Jua-
zeiro), Macio Profeta Oliveira (Alagoi-
nhas) e Aline Magalhães Pereira (Vitó-
ria da Conquista).
Amanhã: Cláudio Santana dos Santos 
(Barreiras), Andréia Diniz Feitosa (Ita-
buna), Vagner Campelo Menezes Filho 
(NUCJU) e Maria Fabiana Oliveira de 
Jesus (1ª Vara).
Domingo: Bianca Boaventura de Oliveira 
Lacerda (Vitória da Conquista), Thaine 
Rodrigues da Silva (Feira de Santana), 
Glaucia Rejane de Jesus Silva (Itabuna), 
Leonardo Teixeira Souza (18ª Vara), In-
diara Lúcia de Araújo (4ª Vara) e Mércia 
Fernanda Dos Santos (Mega Service).
Segunda-feira: Allan Emmanuel da Sil-
va Ribeiro (22ª Vara), Marlene Pinho 
de Oliveira (7ª Vara), Jorge Pereira de 
Araújo Filho (NUCJU), Jeferson de Bri-
to Novais e Joelma Santos Pinheiro da 
Silva (ambos de Vitória da Conquista).

Parabéns

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Iran Es-
meraldo Leite, diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia. 
Supervisão, redação, fotos, diagramação e impressão: 
Luiz Goulart - SECOS. Estagiário de Jornalismo: Rodrigo 
Sarmento. Revisão: Márcia Magalhães. Tiragem: 26 
exemplares. Edição eletrônica encaminhada para mais de 
1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. 
Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 
41219-400 Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Novas carteiras da 
UNIMED disponíveis
 As novas carteiras UNIMED referentes 

ao período 2016/2018, estão disponíveis 
para entrega aos associados titulares lota-
dos na sede e nos JEFs respectivamente na 
recepção do serviço médico odontológico e 
no consultório médico do prédio dos JEFs.

 O prazo de validade das carteiras atuais 
expira no próximo domingo, 29/0.

Considerando que as carteiras devem 
ser entregues mediante preenchimento e 
assinatura do recibo de entrega pelo titular, 
e que os beneficiários do PRO-SOCIAL não 
podem ser beneficiários de outro plano/pro-
grama de saúde custeado com recursos da 
União o NUBES encaminhou, por e-mail, 
arquivos de Recibo e Declaração para im-
pressão, caso desejem agilizar seu atendi-
mento e trazer estes documentos já preen-
chidos e devidamente assinados.

Funcionamento de radares na BR 324 
é objeto de audiência na Justiça Federal 
em Feira de Santana para fiscalização 

da atuação da Via Bahia
A Justiça Federal em Feira de Santana 

realizou audiência na data de 24/05/2016 
objetivando fiscalizar o cumprimento de li-
minar na ação civil pública proposta pelo 
Ministério Público Federal contra a VIA 
BAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS 
S/A e a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT).

Os réus informaram as medidas concre-
tas adotadas na BR 324 para o cumpri-
mento da liminar. Até o momento, foram 
instalados painéis de mensagens variáveis; 
sensoriamento meteorológico; circuito fe-
chado de TV e detectores de altura.

Houve atraso no cumprimento da limi-
nar imposta quanto a:

a) o funcionamento de equipamentos 
para detecção e sensoriamento da pista 
que afere o exato fluxo de veículos na BR 
324, inclusive para fins de definição do nú-
mero de faixas de rodagem necessários ao 
atendimento da demanda; 

b)o funcionamento de sistema de con-
trole de velocidade por radares que haviam 
sido instalados mas não se encontravam 
em funcionamento por questões de ordem 
técnica, vale dizer, de interoperabilidade 

com o sistema da Polícia Rodoviária Fede-
ral (segundo informações prestadas pela 
VIA BAHIA, durante a audiência); 

c) o funcionamento de posto de pesa-
gem fixo com balanças móveis, o qual, se-
gundo a VIA BAHIA, dependeria de tratati-
vas junto à Secretaria da Fazenda estadual, 
que tem interesse na construção de um 
posto integrado; 

d)  ampliação do serviço de CFTV na  
própria rodovia

Para evitar multa diária de R$ 100 mil 
em caso de descumprimento injustificado, 
a VIA BAHIA e a ANTT se compromete-
ram a executar as medidas pendentes e a 
apresentar cronograma de execução das 
providências necessárias ao integral cum-
primento da medida, em nova audiência já 
aprazada para 17/08/2016.

O processo tramita na 2ª Vara da Sub-
seção Judiciária de Feira de Santana sob nº 
8533.42.2012.4.01.3304.

Sarau em clima intimista 
tem performances marcantes

O segundo sarau deste ano, realizado em 
conjunto entre o Centro de Arte e Cultura 
desta Seccional e ASSERJUF, repetiu o su-
cesso dos dois anteriores, o primeiro em 16 
de dezembro e o segundo em 19 de abril.

Desta vez, houve mudança de local e 
de apresentador. Em vez do foyer os par-
ticipantes elegeram a Biblioteca por ser 
considerado mais intimista e Luiz Goulart 
substituiu Gésner Braga que apresentou os 
dois saraus anteriores. As apresentações 
musicais do sarau foram intercaladas com 
leituras de poemas do próprio Luiz Goulart. 

As apresentações tiveram acompanha-
mento do Grupo Salve, Salve, composto por 
Águido Barreto, Josenildo Gomes, Mauro 
Guilherme, Zacarias Vitorino e Katucha Mu-
niz, que também tocaram as canções Maria 
Maria, Taiane e O Barquinho.

Valter Freitas Jr., da 20ª Vara, entoou 
belissimamente a canção italiana “Lette-
ra”, cujas gravações mais famosas foram de 
Laura Pausini e Renato Russo. Em seguida, 
emendou com “Como uma Onda”, de Lulu 
Santos, com o acompanhamento da plateia.

Um novato nos nossos saraus deu um 
show à parte. Novato em ambos os senti-
dos, já que é a primeira vez que se apresen-
ta na Justiça Federal e também por ter ape-
nas 12 anos. Trata-se de Gabriel Tourinho, 
filho da servidora Joseneide Tourinho que 
arrancou aplausos entusiasmados (não so-

mente da mãe) qundo, tocando o pró-
prio violão cantou  “O Sol” do grupo 
Jota Quest (“Ei dor...eu não te escuto 
mais,/Você, não me leva a nada./ Ei 
medo...eu não te escuto mais,/ Você, 
não me leva a nada./E se quiser saber 
pra onde eu vou,/Pra onde tenha sol, 
é pra lá que eu vou/ E se quiser saber 
pra onde eu vou, Pra onde tenha sol, 
é pra lá que eu vou”).

E para provar que o menino não 
brinca em serviço, Gabriel arrematou 
sua apresentação com um clássico 
do rock moderno do grupo Nirvana, 
“Smells Like Teen Spirit”.

Em um clima mais ameno, Ro-
sane Cerqueira deixou a todos emo-
cionados quando leu o poema Bem 
Azul, escrito por ela em homenagem 
à servidora Iolanda Dória, recente-
mente falecida e grande incentivado-
ra dos saraus. Rosane concluiu sua 
bela apresentação cantando “Ainda 
Lembro”, de Marisa Monte (“Ainda 
lembro o que passou/eu você em qualquer 
lugar/dizendo “onde você for eu vou”).

Dóris Fernandes, em toda a sua atitude 
zen, cantou com absoluta propriedade a mú-
sica “Velha e Louca”, de Mallu Magalhães 
– e quem há de dizer que a música não foi 
feita para a própria Dóris? – “Pode falar que 
eu não ligo,/Agora, amigo,/Eu tô em outra,/
Eu tô ficando velha,/Eu tô ficando louca.”

E Gésner Braga encerrou o sarau em 
um bis da canção “Negro Gato”, de Ro-
berto Carlos, em uma versão dramática e 
totalmente ad libitum, para desespero dos 
músicos que o acompanharam: Katucha 
Muniz, Zacarias Vitorino e Josenildo Go-
mes. A cena está disponível no Youtube e 
pode ser conferida no link www.youtube.
com/watch?v=QdWbXzgZgr8.


