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A Seção Judiciária da Bahia (SJBA) 
promoveu, ontem, às 14h, a palestra 
“Você sabe lidar com suas finanças?”, 
com transmissão on-line, ao vivo, via 
aplicativo Microsoft Teams. O evento é 
uma iniciativa da Direção do Foro em 
conjunto com a SECAD, NucGP e NU-
BES, e faz parte de um ciclo de pa-
lestras realizado em comemoração ao 
Mês do Servidor. 

A palestra contou com 
a presença do juiz federal 
Diretor do Foro, Fábio Mo-
reira Ramiro, e teve uma 
participação massiva de 
servidores da JFBA, con-
tando ainda com a presen-
ça de alguns colegas da 
Seção Judiciária de Tocan-
tins (SJTO), de Minas Ge-
rais (SJMG), de Rondônia 
(SJRO), de Amapá (SJAP) 
e do Acre (SJAC), esta úl-
tima, com a honra da pre-
sença do juiz federal Herley 
da Luz Brasil. 

Na abertura do evento, o juiz federal 
Diretor do Foro deu as boas-vindas a to-
dos os presentes, agradeceu a iniciativa 
do NucGP na promoção de palestra de 
tema tão oportuno, diante da realidade 
econômica em que estamos vivendo, 
destacando a necessidade de conhecer-
mos e aprendermos mais sobre educação 
financeira. Além disso, ele parabenizou a 
todos os servidores e servidoras pelo dia 
28 de outubro - Dia do Servidor Público. 

Embora raro, o câncer de mama tam-
bém acomete homens, representando ape-
nas 1% do total de casos da doença. Na 
maioria das vezes, quando tratado adequa-
damente e em tempo oportuno, apresenta  
bom prognóstico. 

Os sintomas são similares em homens 
e mulheres, como nódulo na mama, alte-
rações cutâneas, retração de mamilo, úlce-
ra na pele e/ou linfonodos aumentados na 
axila. Seu risco aumenta com a idade, e 
geralmente os homens tendem a ter o diag-
nóstico com 5 a 10 anos a mais do que as mulheres. Devido à raridade da doença nos 
homens, não existe indicação para realização de mamografia como forma de rastreio 
populacional. 

O tratamento do câncer de mama masculino também é similar ao feminino. Seu 
acometimento em homens serve como sinal de alerta para que eles não abram mão de 
um acompanhamento regular de saúde. Afinal, não é porque esse tipo de câncer é mais 
comum entre as mulheres que a possibilidade deve ser descartada entre os homens. 
(Fonte: oncoguia.com.br)

Outubro Rosa também é para homens: 
Previna-se contra o câncer de mama masculino

Sua Saúde

Mês do Servidor

“Há 08 anos 
estava cumprin-
do minha roti-
na de olhar o 
Diário Oficial 
enquanto to-
mava o café 
da manhã, 
quando tive 
a felicidade 
de encontrar 
meu nome na relação de 
nomeados. Acordei meu esposo aos 
pulos de felicidade. 

Tomei posse no dia 21/10/2013 
e estou atualmente lotada na SE-
TRA. Fazer parte do quadro de ser-
vidores para mim foi a conquista de 
um grande sonho! Me sinto realiza-
da em trabalhar na Justiça Federal 
com uma equipe fantástica!” 

Mirella Tourinho Barbosa Mar-
tins, servidora lotada no Nucom/
SJBA.

A palestra foi apresentada por Thiago 
Bergmann, que possui uma vasta expe-
riência na área. Graduado em Ciências 
Contábeis e Mestre em Administração já 
ministrou treinamentos em diversas orga-
nizações públicas como TSE, CNJ, Uni-
versidades, TJs, dentre outras. Na apre-
sentação, ele discorreu de forma precisa 
e didática sobre o que é educação finan-
ceira, orçamento familiar (receitas e des-
pesas pessoais, poupança e investimento, 
financiamentos e aposentadoria), além de 
abordar pontos como o sistema financei-
ro, o teto de gastos dos orçamentos pú-
blicos e o que podemos fazer, dentro da 
educação financeira, para enfrentarmos o 
momento delicado da realidade atual. 

Durante o evento houve oportuni-
dade de interação entre palestrante e 
participantes, que permitiu vários po-
sicionamentos, troca de experiências 
e esclarecimento de dúvidas. Muitas 
mensagens positivas foram enviadas 
via chat, parabenizando a escolha do 
tema e já sugerindo uma nova palestra 
“modo avançado” sobre o assunto. 


