
Edição n. 3.840. Salvador – Bahia. Quarta-feira, 08/05/2013.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Maria José Sobral Santos San-
tana (NUCJU), Luiza Gonçalves Maia 
da Silva (17ª Vara) e Pedro Vidal Me-
nezes (11ª Vara). 
Amanhã: Maria Soledade Maga-
lhães Ferreira(NUCOD), Erenilson 
Sousa de Oliveira (NUASG), Vic-
tor Freitas Leite Barros (Teixeira 
de Freitas) e Joselene Campos dos 
Santos (Delta).

Parabéns!!!
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Pro Social informa 
sobre a vacinação

 A campanha de vacinação promovi-
da pelo Pro-Social, em parceria com o 
Posto de Saúde da Sussuarana, ocorre 
hoje e amanhã, será gratuita e estendi-
da ao público em geral.

 Em relação à vacina contra gripe, o 
Pro Social informa que ela só será ad-
ministrada em: • crianças até 2 anos; • 
gestantes (a partir do 3º mês); • puér-
pera (até 45 dias); • trabalhadores da 
Saúde; • idosos (a partir de 60 anos); 
• comorbidades (pessoas com doenças 
crônicas: cardíacas, respiratórias, hiper-
tensão, diabetes etc). 

A vacinação será realizada no Fo-
rum Teixeira de Freitas na sala do anti-
go posto dos Correios, das 9h as 16h. 
Os portadores de carteiras de vacinação 
deverão trazê-las para o registro.

Debate sobre PEC 544
Um importante debate acontecerá 

hoje, às 13h, no Auditório Ministro Dias 
Trindade sobre a PEC 544, conhecida 
como PEC dos Tribunais.

O evento é uma realização do SIND-
JUFE, com apoio da ASSERJUF. Está 
confirmada a presença de representante 
da AJUFE, da Frente Parlamentar e de 
Sindicatos da Primeira Região. Todos os servidores, independente 

do exercício de FC ou CJ no exercício 
de 2012, deverão entregar a declara-
ção de bens e renda até o dia 31/05, 
conforme estabelece a Portaria/Presi/
Cenag 48. 

O servidor poderá optar por duas 
formas de entrega: I – por meio ele-
trônico, via sistema SARH (Menu do 
servidor>Declaração de bens>Entrega 
declaração de bens – Identificada; ano 
do exercício “2013”), cópia da Declara-
ção de Ajuste Anual do Imposto de Ren-
da Pessoa Física (arquivo DEC e REC) 
entregue este ano à Receita Federal. 

II – pelo preenchimento de formulário 
de concessão de autorização de acesso ao 
TCU dos dados de bens e rendas exigidos 
conforme modelo disponibilizado no sítio 
do Tribunal (http://portal.trf1.jus.br/intra-
net/servicos/formularios/, Sistema 3 – Re-
cursos Humanos) e entrega na SECAP. 

A concessão da autorização cons-
tante da opção II dispensará o servidor 
da entrega anual da declaração de bens 
e renda pelo tempo que o referido servi-
dor ocupar o cargo.

NUCRE informa sobre entrega 
de cópia da declaração de IR

Portaria para exclusão de arquivos
da pasta “W” já dá resultados

A supervisorea da SESIS, Cláudia Da-
niel Guimarães Santana, comemora os 
bons resultados derivados da Portaria n. 
31 da DIREF para que arquivos da pasta 
“W” sejam excluídos pelos próprios inte-
ressados, e também da campanha para 
conscientizar os usuários de que o espa-
ço da pasta W é para guardar arquivos 
institucionais. 

Cláudia Daniel lembra que antes da 
portaria da DIREF e da campanha de 
conscientização, havia menos de  1Gb 
livres no servidor. Hoje o espaço livre já 
chega a quase 34Gb.

Ela aconselha: “Os arquivos pessoais 
podem ser guardados num pen drive ou 
mesmo no próprio micro do usuário, no 
seu disco local, mas não usar o recurso 
da rede, que é um recurso público, um 
recurso caro. É mais uma questão de 
conscientização”

A Edição da Portaria n. 31 foi neces-
sária tendo em vista que as pastas W 

contendo arquivos de música e imagem 
encontravam-se cheias e para evitar situ-
ação de colapso, como a que ocorreu em 
05/03/2013, quando o disco F do ser-
vidor de arquivos chegou ao seu limite, 
impossibilitando a gravação de arquivos 
no W de quase todas as varas e núcleos.

Patrícia Daltro volta 
a expor sua arte 

na Justiça Federal

A designer de artes Patrícia Daltro 
volta a expor no foyer do Fórum Teixeira 
de Freitas após o sucesso alcançado em 
2010, quando exibiu, no mesmo espaço, 
a exposição “Cumplicidade de Infância”.

A artista utiliza a técnica da sobrepo-
sição de papéis com suaves pinceladas, 
dando um toque especial nas obras. Os 
quadros com vários motivos, principal-
mente florais e religiosos, trabalhados 
em técnica francesa, podem ser vistos 
até esta sexta-feira, 10/05, na nossa Se-
ção Judiciária.

Com formação em moda, a artista 
baiana credita a intimidade com tesoura 
e tintas à sua infância. A técnica fran-
cesa, como explica Patrícia, consiste em 
sobreposição de papéis, o que dá a ideia 
de movimento às figuras.

Seccional realiza nova 
audiência pública 

sobre barracas da orla
A Seção Judiciária realiza nesta 

quinta-feira, 9/5, uma nova audiên-
cia pública de conciliação, instrução 
e julgamento referente ao Processo n. 
2006.33.00.16425-0, Ação Civil Pú-
blica, que tem por objeto as barracas 
de praia da orla marítima de Salvador.

A audiência ocorrerá no Auditório Mi-
nistro Dias Trindade às 14h e será con-
duzida pelo juiz federal da 13ª Vara, Car-
los d’Ávila Teixeira.

Inspeções anuais 
As varas federais da sede desta Sec-

cional realizam suas inspeções anuais 
nos períodos discriminados:

• 06 a 10/05: 4ª, 5ª, 10ª e 22ª Varas;

• 10 a 16/05: 1ª Vara;

• 13 a 17/05: 15ª Vara;

• 20 a 24/05: 2ª, 3ª, 12ª, 14ª, 17ª, 
18ª e 21ª Varas; 

• 03 a 07/06: 6ª, 7ª, 9ª, 11ª,16ª, 
19ª e 20ª Varas;

• 08 a 12/07: 23ª Vara.

A 8ª e a 13ª Varas já realizaram suas 
inspeções anuais.

Pesquisa da SESIS encontrou mais de 
4.200 arquivos mp3 e 167.000 arquivos 
jpg. Desses, alguns são pertinentes ao ser-
viço, tais como fotos da Engenharia, regis-
tro de eventos da DIREF etc, mas a maio-
ria refere-se a fotos pessoais, a julgar pelas 
pastas e nomes dados aos arquivos.

Expediente suspenso 
em Salvador dia 17/05

O TRF 1 suspendeu o expediente na 
sede desta Seccional (incluindo os JEFs),  
no dia 17/05 em razão da corrida de sto-
ck car nas vias do CAB, mediante  com-
pensação posterior e mantida apreciação 
de ações que visem a evitar perecimento 
de direito. O ato se deu por meio da Por-
taria PRESI/CENAG 54 de 06/05/2013.


