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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Luciana Guerra Otero (2ª Vara), Denise Mascarenhas de Oliveira (Jequié), Emilly 
Karine Montino Oliveira (NUCAF) e Geisiane Almeida da Paixão (Paulo Afonso). Ama-
nhã: Daniela Bastos Pacheco (Ilhéus), Rovilson Fernandes Ribeiro (Vitória da Conquis-
ta), Heron Magalhães da Silva Senine (7ª Vara), Rafael Copque da Silva (NUCJU) e 
Maribel Cedro (ASSERJUF). Domingo: Daniela de Souza Martins de Araújo (6ª Vara), 
Carlos Otávio Reis de Sousa (24ª Vara), Rita de Cássia Santana do Nascimento (18ª 
Vara) e Gilson Leal da Silva (PAB). Segunda-feira: Andréa Valente Monteiro (NUCJU), 
Gustavo Brito de Ávila (Turma Recursal), Lorena Nascimento Ribeiro (20ª Vara), Sau-
lo Sampaio Andrade (Teixeira de Freitas), Carlos Eduardo Rocha Fagundes (1ª Vara), 
Anderson de Araújo Santos (NUBES), Lucas Oliveira de Santana (NUCJU) e Tarsila 
Damasceno Chaves de Almeida (Ilhéus).

Parabéns!

Hoje tem reapresentação do divertido 
espetáculo “As Crônicas de Scárnia” às 15h

Acontece hoje, às 15h, no Auditório 
Ministro Dias Trindade, a reapresentação 
do espetáculo “As Crônicas de Scárnia”, 
criado pelo servidor da 20ª Vara, Valter 
Freitas Júnior.

A peça conta a história de uma ser-
vidora que morreu trabalhando e não 

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, 
quem tiver interesse em assistir aos ví-
deos basta clicar em um dos nomes que 
serão exibidos na tela inicial do painel e o 
vídeo será reproduzido logo em seguida.
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Campanha leva atendimento
a mulheres na Bahia

Confi ra mais serviços em Salvador 
e região relacionados a campanha:

UNIDADE MÓVEL
SAÚDE DA MULHER

Uma unidade móvel de saúde da 
mulher atenderá em Lauro de Freitas, 
entre esta quinta (5) e 29 de janeiro 
de 2018. O equipamento fi cará insta-
lado no Complexo de Saúde da Itinga.

A marcação para o atendimento 
está sendo realizada na Regulação, 
desde segunda-feira (2) e os exames 
começaram na quinta-feira (5). As mu-
lheres interessadas nos procedimentos 
devem levar duas cópias do RG, CPF, 
Comprovante de endereço e o Cartão 
do SUS. Para realizar o preventivo (Pa-
panicolau) é importante não manter 
relação sexual 24h antes da realização 
do exame, e não utilizar lubrifi cantes e 
duchas higiênicas. Para a mamografi a 
é ideal suspender o uso de desodoran-
te, talco ou hidratante nas áreas próxi-
mas às mamas, e levar os exames de 
mamografi as anteriores.

A mamografi a é direcionada às mu-
lheres na faixa etária de 50 a 69 anos 
sem sinais e sintomas ou de 35 anos 
com histórico familiar de câncer de 
mama. Para o preventivo as mulheres 
que têm ou tiveram atividade sexual, 
com idade de 25 e 64 anos.

CAMINHADA DE PREVENÇÃO
AO CÂNCER DE MAMA

Uma caminhada aberta ao público 
será realizada neste sábado (7), das 8h 
às 12h, no Parque da Cidade, em Salva-
dor. A atividade será voltada a conscien-
tização e prevenção do câncer de mama.

Na ocasião, também serão disponibi-
lizados preparadores físicos, água, frutas, 
aferição de pressão e glicemia, consultas 
e encaminhamentos para nutricionistas e 
sorteio de brindes. Além dos encaminha-
mentos para os exames de mamografi as, 
que o INTS está oferecendo de forma gra-
tuita até o dia 10 de outubro, na Prefei-
tura Bairro de Itapuã, no horário das 07h 
às 13h e 14h às 17h.

Para ação na Prefeitura Bairro de 
Itapuã, serão oferecidos 500 exames 
de mamografi a, sendo que diaria-
mente serão distribuídas 60 senhas 
no turno da manhã e 40 a tarde, no 
horário de 07h às 13h e 14h às 17h 
respectivamente. As interessadas além 
de possuir idade acima de 35 anos, 
devem levar no dia do procedimento 
as seguintes documentações: RG, CPF 
e comprovante de residência.

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

se deu conta. A missão: convencê-la da 
morte e auxiliar sua “passagem”.

Sempre bem-humorada, ela narra al-
guns cotidianos dos servidores da Justi-
ça Federal  de maneira bastante íntima, 
chegando a citar nome de diversos cola-
boradores. 

Durante a estréia na última terça-fei-
ra, 3, uma boa parte do público marcou 
presença e o auditório foi tomado por 
gargalhadas.

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 
Teixeira interpretando O Morto; Gésner 
Braga interpretando Malvina Electra; 
Cristiano Santos interpretando Paulinho, 
o digitador; Fátima Riccio interpretando 
Isaura, a servidora escrava; Luíza Cordei-
ro interpretando Lulu Angel e o próprio 
Freitas Junior interpretando o Ofi cial de 
Justiça Vavá.

O prazo para participar da pesquisa 
para o Mapeamento da Cultura Organi-
zacional da 1ª Região está chegando ao 
fi m, e nesta sexta-feira, dia 6 de outubro, 
é o último dia para você, magistrado ou 
servidor, responder ao questionário que 
vai ajudar na criação de um diagnóstico 
da gestão do conhecimento no âmbito do 
Tribunal, das Seções e Subseções Judici-
árias. Não perca a chance de fazer parte 
deste processo de mudança! Se você já 
começou e ainda não terminou, pode con-
tinuar a responder do último tópico res-
pondido.

O estudo é promovido pelo Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região (TRF1) em 

parceria com a Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP). A pes-
quisa está estruturada em quatro seções: 
questionário demográfi co (1), instrumento 
de avaliação de cultura organizacional (2), 
instrumento de avaliação de gestão do co-
nhecimento (3) e efetividade organizacio-
nal (4).

Dúvidas podem ser esclarecidas no 
Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoa-
mento dos Servidores da 1ª Região (Ce-
dap), unidade responsável pela organi-
zação da pesquisa, pelo e-mail: cedap@
trf1.jus.br. A sua opinião é muito impor-
tante! Fonte: TRF1

Último dia para colaborar com a 
pesquisa de Mapeamento da Cultura 

Organizacional da 1ª Região


