
Aniversariantes
Hoje: Andréa Monteiro (NUCJU), Aury 
Coeli Rocha (Turma Recursal), Gustavo 
Brito de Ávila (14ª Vara), Lorena Ribei-
ro (16ª Vara), Saulo Sampaio Andra-
de (Teixeira de Freitas), Hugo Cardoso 
(Alagoinhas) e Darlei Alves (Barreiras). 
Amanhã: Emerson Conceição Sena (NU-
CJU), Andressa Souza Sá Cangussú (Vi-
tória da Conquista), Antônio dos Santos 
Junior (10ª Vara), Lizangela Azevedo de 
Souza (Alagoinhas) e Victor Reichenba-
ch Requião (Conciliação).

Parabéns!!!
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Diferença do Auxílio Pré-Escolar 
deve ser paga em outubro

A Presidência do TRF1, dando cumprimento à decisão do  CJF, proferida nos autos do 
processo n. CF-PPN-2012/0003, que entendeu pela redução do percentual de coparticipa-
ção dos magistrados e servidores beneficiários do Auxílio Pré-Escolar à faixa de 1% a 5%, 
conforme o nível de sua remuneração, com efeitos a partir de de 1º de janeiro de 2013, de-
terminou a devolução dos valores descontados a maior, retroativamente a janeiro de 2013, 
a magistrados e servidores do Tribunal e das suas seções e subseções judiciárias.

A devolução está prevista para ser efetuada na folha de outubro de 2013, tendo em 
vista que se aguarda a liberação financeira pelo CJF.

Último dia para você 
responder o Censo 
do Poder Judiciário

Até o início da tarde de hoje, último dia 
para responder o Censo do Poder Judiciá-
rio, mais de 162 mil servidores responde-
ram o questionário lançado pelo CNJ.

As informações individuais colhidas no 
questionário, como CPF e e-mail institucio-
nal, são sigilosas. Serão publicadas apenas 
as estatísticas resultantes dos dados cole-
tados, sempre com o objetivo de formula-
ção de políticas públicas judiciárias.

Participe desta importante pesquisa. 
Acesse o site www.cnj.jus.br/censo. 

Seu futuro está aqui!

 Seccional precisa reduzir consumo 
de copinhos d’água descartáveis 

Há alguns anos, o CNJ estipulou a Meta 
6, que previa a redução no consumo de 
energia, papel, água, telefone etc. Desde 
2010, o JFH aderiu à campanha divulgan-
do o consumo de copos descartáveis pela 
Seção Judiciária da Bahia. 

Em 2013, comemoramos a redução 
de 5% em relação ao ano anterior. Isto 
demonstra uma conscientização crescente 
por núcleos e varas, pois já havíamos re-
duzido em 3% os copos usados em 2011 
em relação a 2010, o que significou 9.300 
copinhos economizados.

No JFH de 22/1 deste ano, informamos 
que aqueles 5% economizados equivaliam 
a 19.700 copinhos. Empilhados, eles atin-
giriam 164 metros de altura, equivalente à 
de um prédio de 46 andares.

6ª e 21ª Vara como exemplos - O maior 
exemplo de economia na nossa Seccional 
sempre foi a 6ª Vara. Mas, há dois anos, 

a 21ª Vara, segue a 6ª, já que a sua di-
retora de Secretaria, Manuela Maciel, pas-
sou a ser uma das maiores entusiastas da 
economia. A queda do consumo da 21ª foi 
enorme. De 12 mil copos em 2009, caiu 
para 10 mil em 2010, para 500 em 2011 
e para 200 copinhos em 2012: 99% de 
economia em relação a 2009.

 Solicitamos à SEMAT a lista do consu-
mo das Varas e Núcleos até o último mês 
de setembro, o que permite informar às 
Unidades como elas estão em relação ao 
consumo de todo o ano passado. 

Até setembro deste ano, o consumo de 
copinhos foi de 327.800 unidades contra 
418.500 em 2012. O consumo dos 9 me-
ses deste ano está 4% acima do equiva-
lente aos mesmos 9 meses de 2012. As 
unidades devem intensificar a redução nos 
próximos meses para ficarem abaixo do 

consumo do ano passado e manter a curva 
decrescente dos últimos anos.

Este ano, estão muito abaixo do con-
sumo das demais Unidades: a 21ª Vara, 
com nenhum copinho usado; a 6ª e a 19ª 
Varas (com 100 copinhos cada); a 3ª e a 
18ª Varas (com 200) e a 8ª (com 400 co-
pinhos gastos). Até setembro, superaram o 
consumo do ano passado inteiro apenas a 
Biblioteca, o NUCOD e a 7ª Vara. A DIREF 
igualou o consumo até setembro, mas, caso 
solicite mais copinhos à SEMAT, ultrapas-
sará o gasto em relação ao ano passado. 

As maiores reduções, até o momento, 
foram: 21ª Vara (100%), 19ª Vara (96%), 
18ª Vara (93%), 5ª Vara (88%), 8ª Vara 
(85%) e 3ª Vara (77%). Esses números são 
apenas uma prévia do ano de 2013.  

Os copos plásticos descartáveis têm o 
período para degradação de 200 a 450 
anos e não são biodegradáveis. Assim, o 
uso por apenas uma vez de um copo de 
plástico, como é hábito geral, seguido de 
seu descarte, é altamente danoso ao meio 
ambiente, sem falar na própria produção 
de plásticos, que gera resíduos tóxicos.

Na utilização de copos de plástico, 
deve-se levar em conta que ele provém do 
petróleo, que é uma fonte não renovável, e 
que implica grande impacto ambiental em 
sua extração. Os copos permanentes são 
menos prejudiciais ao meio ambiente! Ado-
te esse hábito no seu dia-a-dia! Use a sua 
caneca! Faça a diferença!

Tipos de tratamento
do Câncer de Mama
A cirurgia para o tratamento do cân-

cer de mama pode ser conservadora ou 
radical. Será conservadora quando retira 
apenas uma parte da mama e será radi-
cal quando retira toda a mama. O tipo de 
cirurgia varia de caso para caso. No caso 
da retirada parcial, a cirurgia deverá ser 
complementada pela radioterapia.

A radioterapia é um tratamento à 
base de aplicação de radiação direcio-
nada ao tumor ou ao local deste e tem 
por objetivo, se antes da operação, re-
duzir o tamanho do tumor, e se após, 
evitar a volta da doença. A radiação 
bloqueia o crescimento das células, e 
deve ser utilizada apenas na área afeta-
da, evitando atingir o tecido normal. As 
aplicações duram cerca de 15 minutos 
e devem ser feitas diariamente, varian-
do de 25 a 30 aplicações. O tratamento 
não apresenta complicações. 

Outro tratamento utilizado é a quimio-
terapia, que é o uso de medicamentos 
extremamente potentes no tratamento do 
câncer. Também é usado para completar 
a cirurgia, podendo começar antes ou 
após a operação. 

Ao contrário da cirurgia e da radio-
terapia, que têm efeito local, a quimio-
terapia age em todo o corpo, visando a 
evitar a volta do tumor e o aparecimento 
em outros órgãos, agindo sobre as células 
que têm crescimento e multiplicação ace-
lerados, como as do câncer. 

O tratamento é feito com soro pela via 
endovenosa e, na maioria das vezes, dis-
pensa a internação. Primeiramente, o pa-
ciente faz uma consulta médica de rotina 
e, se estiver tudo normal, recebe o soro 
durante algumas horas e está liberado 
para voltar para casa. Monumentos ganham iluminação 

especial no Outubro Rosa
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TRF1 transfere feriado 
do Dia do Servidor 
para 31 de outubro

A Presidência do TRF1 expediu a Por-
taria PRESI/SECGE 166, de 8/10/2013 
que transfere no âmbito da 1ª Região, 
para 31 de outubro de 2013 as comemo-
rações relativas ao Dia do Servidor Públi-
co, celebrado no dia 28 de outubro.

Com isso, não haverá expediente no 
TRF1 e suas Seções e Subseções Judiciá-
rias vinculadas nos dias 31 de outubro e 
1º de novembro. Os dias 1º e 2 de novem-
bro são feriado na Justiça Federal, inclusi-
ve nos Tribunais Superiores, por determi-
nação do artigo 62 da Lei 5.010/1966, 
que dispõe sobre a organização da Justiça 
Federal.

Prazos processuais que tiverem iní-
cio ou que se completem nos dias 31 de 
outubro ou 1º de novembro ficam auto-
maticamente prorrogados para a segun-
da-feira, dia 4/11. A medida alinha-se à 
decisão já adotada pelo STF, pela Porta-
ria n. 270, de 1º de outubro de 2013.


