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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Johene Nolasco Andrade Aguiar 
(16ª Vara), Jaciara Dias Saraiva (Bar-
reiras), Paloma Galvão da Silva Amo-
rim (Irecê) e Patrícia Santana Santos 
(Eunápolis). Amanhã: Camila Passos 
Silva (NUTEC), Edson Barbosa (TEC-
TENGE) e Samuel Queiroz de Oliveira 
(VIPAC).Parabéns

Reajuste do Judiciário será votado 
em regime de urgência na Câmara
O Plenário da Câmara aprovou, por 

277 favoráveis e 4 contrários, pedido de 
urgência sobre proposta que aumenta os 
salários dos servidores do Judiciário Fede-
ral. Na prática, o Projeto de Lei 2.648/15 
vira prioridade na Casa e não precisa mais 
passar por comissões. Mesmo assim, ainda 
não há data para votação.

Pelo texto aprovado na Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, o reajuste dos servidores do Judici-
ário seria de aproximadamente 41,47%. A 
ideia é conceder o aumento de forma es-
calonada, em oito parcelas, de janeiro de 
2016 a julho de 2019.

O impacto orçamentário para 2016 
chega a R$ 1,160 bilhão. De acordo com 
o Supremo Tribunal Federal, houve nego-
ciação com o Executivo para garantir os 
recursos para o reajuste a partir de 2016, 
sendo que o impacto financeiro total ocor-
reria apenas a partir de 2020.

A votação dividiu opiniões. O deputado 
federal Nelson Marchezan Júnior (PSDB-

-RS) criticou a definição de urgência do 
projeto, por considerar que não é o mo-
mento de aumentar despesas dos cofres 
públicos, depois de a Casa aprovar o afas-
tamento da presidente Dilma Rousseff por 
questões fiscais.

Já o líder do PSD, deputado Rogério 
Rosso (DF), disse que o aumento já foi au-
torizado pela Lei Orçamentária aprovada 
pela Câmara e que os reajustes só teriam 
efeito pleno em 2019. “Não é pauta-
-bomba, é uma pauta justa com lastro or-
çamentário”, afirmou. No ano passado, o 
reajuste passou na votação do Orçamento, 
mas o projeto de lei foi vetado pela pre-
sidente Dilma. O veto foi mantido pelos 
parlamentares.

Em seguida, o governo negociou um 
reajuste mais leve aos cofres públicos. De 
acordo com um estudo encaminhado pelo 
STF ao Ministério do Planejamento, a pro-
posta do PL 2.648/2015 exige um aumen-
to de R$ 15 bilhões de 2016 a 2019.

Fonte: CONJUR

TRT do Paraná ameaça 
fechar as portas por 

falta de recursos
Sem dinheiro para pagar despesas bási-

cas, o TRT da 9ª Região ameaça fechar as 
portas em outubro. O alerta é do presidente 
da corte, desembargador Arnor Lima Neto. 
A situação, que ele classifica como dramá-
tica, decorre do corte no orçamento — as 
verbas destinadas ao custeio e aos inves-
timentos são, respectivamente, 27,85% e 
90% menores que as registradas em 2015.

A verba de custeio é para serviços bási-
cos, como energia elétrica, água, telefonia, 
serviços postais e materiais de expediente. 
Já a de investimento seria para obras de 
novos fóruns e unidades judiciais.

Além dessas restrições, o TRT parana-
ense não poderá nomear os aprovados no 
concurso público do final do ano passado, 
mesmo em casos de morte ou aposentado-
ria, porque isso implicaria novas despesas. 
Há 40 vagas abertas para servidores, três 
para juízes e uma para desembargador. 

O presidente do TRT-9 disse que ado-
tará medidas paliativas, como nos dias de 
atendimento durante a semana e outros 
cortes de impacto social, como em contra-
tos de estagiários e terceirizados.

Essas medidas se somarão a outras já 
adotadas como suspensão de novas obras, 
mudanças no horário de funcionamento a 
fim de economizar energia elétrica, redu-
ção da jornada e na bolsa dos estagiários, 
cortes em contratos com terceirizados, 
limitação de diárias, diminuição nos in-
vestimentos em capacitação, cancelamen-
to de compras de materiais de consumo 
e interrupção do programa para jovens 
aprendizes.

Descarte do lixo 
eletrônico preserva 

o meio ambiente
O consumo cres-

cente dos aparelhos 
eletroeletrônicos, fru-
to da revolução tec-
nológica, e a redução 
da sua vida útil pro-
movem o descarte 
inadequado de ma-
teriais como cartu-
chos de impressora, 
drives de computa-
dor, teclados, mou-
ses, cabos, telefones, 
carregadores de celular, caixas de som e 
estabilizadores.

Alguns shoppings e empresas de 
computação e telefonia recolhem esses 
aparelhos e encaminham baterias e ce-
lulares para cooperativas de reciclagem.

No entanto, os pontos de coleta ain-
da são insuficientes e há falta de co-
nhecimento da população sobre a ne-
cessidade da reciclagem e de noção da 
quantidade de substâncias químicas que 
os aparelhos contêm.

O procedimento possibilita que itens, 
antes inutilizados, se tornem novos equi-
pamentos eletrônicos ou sejam transfor-
mados em bijuterias, colaborando com o 
incremento de renda dos cooperados.

O descarte correto dos resíduos ele-
trônicos contribui para a preservação do 
meio ambiente, pois elimina a possibili-
dade de contaminação do solo e recur-
sos hídricos com metais pesados e outros 
compostos químicos que estão nos com-
ponentes internos de CPUs, notebooks, 
televisores e celulares, como o chumbo, 
mercúrio, cádmio, berílio, entre outros.

O contato direto com os elementos 
químicos pode provocar distúrbios no 
sistema nervoso, problemas renais e 
pulmonares, câncer e outras doenças, 
podendo, inclusive, afetar o cérebro.

O programa Recicla Já Bahia man-
tém atualmente dez pontos de coleta de 
resíduos eletrônicos no CAB. De 2014 
até hoje, já foram coletados 6.835 itens. 
O projeto tem como foco atender à de-
manda dos servidores para descarte de 
objetos trazidos de suas casas; ou seja, 
não são objetos tombados de órgãos pú-
blicos estaduais. 

Fonte: A Tarde 

VERDE
ÁREAAdministração informa a servidores 

sobre Exames Periódicos de Saúde

A Direção do Foro e o Núcleo de Bem 
Estar Social promoveram, na última quin-
ta-feira, 28/4, no Auditório Ministro Dias 
Trindade, uma palestra com a presença da 
médica do trabalho Sandra Aparecida de 
Souza e do diretor do Foro, juiz federal Iran 
Esmeraldo Leite.

Na ocasião, o magistrado esclareceu 
que a palestra visava a trazer todas as in-
formações necessárias para os servidores 
e magistrados entenderem o objetivo dos 
Exames Periódicos de Saúde e a sua impor-
tância tanto para juízes e servidores quanto 
para a Justiça Federal.

A palestrante, que é especialista em 
Medicina do Trabalho há 25 anos, expli-
cou o conceito de Saúde Ocupacional na 
promoção da saúde e da qualidade de vida 
no trabalho e explanou sobre a legislação 
trabalhista e as normas regulamentadoras 
inclusive a Portaria Presi 257, do TRF da 
1ª Região, que instituiu os Exames Perió-
dicos de Saúde (EPSs) no âmbito do Tri-
bunal e das suas Seccionais e Subseções 
Judiciárias.

Foi esclarecido que o custeio dos exa-
mes é integralmente da União, através de 
verba repassada ao Pro-Social da Assistên-
cia Médica e  Odontológica para os Servi-
dores e seus Dependentes (AMOS).

Segundo Dra. Sandra Souza, a ativi-
dade judiciária e da Justiça é considera-
da pela legislação como de risco 1, numa 
escala que vai até 4, o que não significa 
ausência de risco, mas com risco consi-
derado baixo. Por meio da avaliação dos 
resultados dos exames será possível rea-
lizar um mapa e um perfil de adoecimen-
tos por setor, verificando se em determi-
nado local há uma repetição do mesmo 
tipo de doença.

A diretora do NUBES Rossana Leite 
explicou qual a periodicidade dos exames, 
sendo anual para servidores e magistrados 
com mais de 45 anos e bianual para ser-
vidores e magistrados com idade de 18 a 
45 anos.

O NUBES encaminhará e-mails para os 
servidores e magistrados com mais tempo 
de trabalho, acompanhado de uma carta 
convite explicando quais os exames neces-
sários e a lista de clínicas credenciadas. Ha-
verá um faturamento diferenciado dos exa-
mes comuns, pois os exames periódicos não 
terão qualquer custeio para os beneficiários 
do Pro-Social. No primeiro mês serão con-
templados 10% do quadro de magistrados 
e de servidores. Há previsão de que até de-
zembro todos os demais estarão incluídos.

Aqueles que não são beneficiários do 
Pro-Social deverão fazer os exames pelo 
próprio plano de saúde a que são ligados, 
podendo utilizar a rede credenciada do Pro-
-Social com autorização do desconto inte-
gral em folha de pagamento.

O NUBES fez uma parceria com o Labo-
ratório Sabin que fará a coleta dos exames 
in loco na Justiça Federal, o que facilitará 
a sua realização para os servidores que as-
sim desejarem.

Também participaram da mesa a ser-
vidora Rita Olivia Anneys Cardoso, repre-
sentante dos servidores ativos no Conselho 
Deliberativo do Pro-Social e o servidor apo-
sentado Euvaldo Pinho, que relatou aos co-
legas a sua experiência  como ex-portador 
de câncer de próstata, insistindo na impor-
tância dos exames preventivos como ins-
trumento fundamental para a saúde e nar-
rando os problemas que o câncer causou 
na sua qualidade de vida


