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Aniversariantes
Hoje: Orionei Mendes Souza (NUASG), 
José Zito dos Santos (NUCOI), Cláudia 
Silva Moraes (17ª Vara), Valdiney San-
tos Ferreira (Bom Jesus da Lapa) e Aline 
Gomes da Silva (Ilhéus).  Amanhã: Dr. 
Carlos Alberto Gomes da Silva, juiz fe-
deral da Turma Recursal, Mariana Pon-
dé de Goes Ramos (14ª Vara), Mabel 
Nascimento Pereira (Irecê), Etevaldo 
Silva de Almeida (Alagoinhas) e Victoria 
Regina de Almeida Lemos  (24ª Vara).
Quinta-feira: Luciana Pedreira Santos 
Liberato  (Turma Recursal), Fernanda 
Oliveira Nascimento Neves (Guanam-
bi), Rosemari Sabino dos Santos (Turma 
Recursal), Adervan Brandão Neves  (Ita-
buna), Beatriz Rodrigues da Silva (Bom 
Jesus da Lapa), Alicio Gomes Leite Neto 
(19ª Vara) e Lenira Cristina de Oliveira 
(Barreiras). Sexta-feira: Dr. Ávio Mozar 
José Ferraz de Novaes, juiz federal da 
12ª Vara e diretor do Foro, Anna Inêz 
Souza Teixeira de Carvalho (Itabuna), 
Caroline Angélica Souza (7ª Vara), Clo-
ves de Araújo Lefundes Júnior (Feira de 
Santana), Emilly Belandi de Araújo (SE-
CAD), Katharinna Braga Oliveira (Coor-
denação dos JEFs) e Osni Araujo Pereira 
(Alagoinhas). Sábado: Dr. Pedro Braga 
Filho, juiz federal da 19ª Vara, Ricardo 
Figueiredo Lima  (22ª Vara), Cecília Vi-
centini Ewald Lima  (16ª Vara), Pâmela 
Souza dos Santos (16ª Vara) e Dayvid 
Lopes (ASSERJUF).Domingo: Raimun-
do Santana Oliveira Junior (Bom Jesus 
da Lapa), Andrea Braga di Tullio Gomes  
(10ª Vara), Soloney Lopes Valois (SE-
CAD), Evellin Pereira Sodré (Itabuna), 
Brenno Marrone Vieira Dias de Sá (Ju-
azeiro), Demétrius de Siqueira Macedo 
(SECAD), Jeneffer Lacerda Amaral (Vi-
tória da Conquista) e Jandir Suzart de 
Oliveira (Express Clean). Segunda-feira: 
Denilson Matos de Araujo (12ª Vara), 
Nara Lúcia Rodrigues Rocha (Feira de 
Santana), Allan Klenisson Oliveira (Jua-
zeiro) e Quelle Boa Sorte Silva (Bom Je-
sus da Lapa). Terça-feira: Cláudio Araú-
jo de Souza (NUCJU), Ducival Miranda 
Cordeiro (2ª Vara), Joaquim Pinheiro 
Filho (Barreiras), Fernanda Barberino 
Pereira (Alagoinhas), Nataly Almeida 
Barbosa Cunha (Vitória da Conquista) 
e Marcelo Gomes de Souza (Contrate).
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SESEG realiza descontaminação 
de lâmpadas fluorescentes

Portaria suspende
 expediente na Subseção 

de Feira de Santana
A Portaria PRESI/SECGE n.83, do 

TRF1, suspende o expediente e os prazos 
processuais na Subseção Judiciária de Fei-
ra de Santana no dia 25/4/2014, em razão 
dos transtornos causados pelos festejos da 
micareta naquele município. 

Personal Trainer Virtual já está disponível
Comitê Vida Legal

Você, servidor, magistrado, 
estagiário ou terceirizado, já 
deve ter notado que foi desati-
vado o antigo programa instala-
do nos micros que o lembrava 
de beber água.

No seu lugar, foi implantado 
nos micros, aos poucos, o bem 
mais moderno e funcional Per-
sonal Trainer Virtual, conforme 
foi noticiado anteriormente no 
JFH de 7 de março.

O Personal Trainer Virtual 
foi idealizado pelos servidores 
do Comitê Vida Legal na Bahia 
(Rita Olívia Cardoso, Conceição 
Moraes, Patrícia Pimenta e Luiz Goulart), 
que contrataram uma empresa especializa-
da em desenvolvimento de software.

Ele é fruto das nossas ideias e foi de-
senvolvido segundo nossas necessidades, 
usando um bonequinho amigável: nosso 
conhecido Bem-me-Quero, mascote e pe-
queno avatar da Qualidade de Vida 

O Personal Trainer Virtual não o im-
pedirá de trabalhar no seu micro, pois ele 
não interrompe o que você está fazendo. 
Nós o concebemos para que ele seja um 
modo bem humorado para que servidores, 
magistrados, estagiários e terceirizados 
lembrem-se de executar pequenos exercí-
cios preventivos e de alongamento durante 
o expediente, sem que seja necessário des-
locarem-se da suas estações de trabalho ou 
seguir os passos de um fisioterapeuta.

Também traz dicas importantes para a 
saúde. O Comitê enviará, por e-mail, o guia 
para a configuração do Personal Trainer 
Virtual para que você possa personalizá-lo 
ainda mais.

Você mesmo escolherá os intervalos de 
tempo com que deseja que cada mensa-
gem apareça na sua tela. 

Quando o Personal Trainer Virtual esti-
ver instalado no seu micro, você encontra-
rá um triângulo na parte inferior direita do 

monitor. Basta clicar ali com o botão direito 
do mouse para acessar as configurações. 

O guia que lhe enviaremos ajudará a 
entender todos os comandos, mas garanti-
mos: é tudo muito prático.

Há uma sequência sugerida, indicada 
pelos especialistas em qualidade de vida, 
mas você pode escolher sua própria se-
quência, se deseja ativar os sons (muito 
simpáticos e agradáveis por sinal) ou até 
mesmo não receber os alertas.

Nós, do Comitê Vida Legal, esperamos 
que você desfrute das dicas que prepara-
mos e tenha uma boa convivência com seu 
Personal Trainer Virtual. 

Leia as opiniões do juiz federal Cristiano 
Miranda e da servidora Rita Olívia Cardoso.

“Aproveito o ensejo para PARABE-
NIZAR a todos que concorreram para a 
disponibilização do programa Personal 
Treiner Virtual, que tanto contribui para 
a manutenção da nossa saúde. Além dos 
lembretes para a nossa boa hidratação, 
ele traz excelentes dicas de breves e efi-
cazes exercícios para serem realizados 
durante a jornada. Muito bom. Por fa-
vor, façam chegar aos responsáveis pela 
ideia o agradecimento deste subscritor e 
de toda a sua equipe.” 

Juiz federal Cristiano Miranda-15ª Vara

“Reconhecer um profis-
sional por um trabalho bem 
feito é uma forma eficiente 
de alimentar a motivação e 
a produtividade; é também 
uma forma de estimulo ao 
comprometimento de todos 
com a busca de metas de-
safiadoras e as palavras de 
Dr. Cristiano Miranda são o 
justo reconhecimento pelo 
excelente trabalho dos gesto-
res do PGQVT da Bahia  que, 
em paralelo às atividades do 
cargo de lotação respectiva 
dentro do quadro funcional, 
executam excelente trabalho 
voluntário,  desenvolvido com 

sacrifício de horas de folga, férias e até 
a possibilidade de realizar as tarefas di-
árias com mais tempo. 

Enfrentei na carne as mesmas dificul-
dades experimentadas pelos três heróis 
da resistência - Pat, Luiz e Conça - na 
luta pela implantação de projetos focados 
na construção de um ambiente de traba-
lho humanizado na Seção Judiciária da 
Bahia  e onde me encontro hoje, no TRF 
da 1ª Região, posso dizer convicta: vocês 
merecem aplausos porque, em toda a Pri-
meira Região, o Vida Legal da Bahia dá 
exemplo de criatividade, compromisso e 
zelo com a missão!

Ciente da importância do reconhe-
cimento e seguindo o exemplo de Dr. 
Cristiano, agradeço carinhosamente pela 
implementação do projeto de Ginástica 
Laboral com Personal Trainining Virtual, à 
Dra. Neuza Maria, nossa desembargadora 
federal,  à Dra Cláudia Tourinho e ao Dr. 
Ávio Novaes. Abraço de modo especial os 
meus colegas Denise Carneiro, Eduardo 
Sérgio, Fábio Damasceno e Gésner Bra-
ga, além de todos os que, de algum modo 
têm contribuído para que o trabalho na 
Seção Judiciária da Bahia seja fonte de 
prazer e saúde para todos os membros do 
Corpo Funcional.”

Rita Olívia Anneys Cardoso-TRF1

Com a preocupação na proteção do 
meio ambiente, a SESEG, através da SU-
CAB, que tem um convênio com a COEL-
BA, deu continuidade ao descarte das lâm-
padas fluorescentes usadas para fins de 
reciclagem. 

No último dia 27 de março foi realizado 
o processo de descontaminação das lâm-
padas fluorescentes para descarte e reci-
clagem. No total, compactas e tubulares, 
foram descartadas 687 lâmpadas no Fórum 
Teixeira de Freitas. Em breve serão descon-
taminadas também as lâmpadas usadas no 
prédio dos JEFs e Turmas Recursais.

O descarte se dá por meio  da unidade 
móvel do sistema “operação papa lâmpa-
das” que descontamina e separa os resídu-
os para destinação. 

O papa lâmpadas é um equipamento 
composto de um tambor de aço de 200 li-

tros com capacidade para aproximadamen-
te 850 lâmpadas. Possui tríplice sistema 
de filtragem, para o pó fosfórico, para par-
tículas de vidro e para retenção do vapor de 
mercúrio, devolvendo a atmosfera apenas 
ar descontaminado. A reciclagem das lâm-
padas promove recuperação do mercúrio e 
de outros elementos como o vidro, o latão 
e o alumínio. Após o processo de descon-
taminação das lâmpadas, suas partes são 
enviadas para reciclagem. 

Ao ser rompida sem o uso do equipa-
mento correto, a lâmpada fluorescente libe-
ra vapor de mercúrio que pode ficar suspen-
so no ar por várias semanas e ser absorvido 
por organismos vivos. Nos lixões, os metais 
pesados presentes na lâmpada contaminam 
o solo e os lençóis subterrâneos. Em conta-
to com o homem, podem acarretar doenças 
neurológicas graves, com danos irreversíveis 
e doenças teratogênicas.


