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Aniversariantes
Hoje: Fabiane Mendonça Amorim (20ª Vara), Camila Lima Costa (17ª Vara), Ta-
lita Moreira Rocha (Vitória da Conquista). Amanhã: Jair Antonio de Abreu Farias 
(Sevit), Waldemar Medeiros Freitas (Outros Órgãos), Leonardo Vitor Hugo da Costa 
(Nucju), Andrea Cristina Souza Brito (Outros Órgãos), Paulo César Alves dos San-
tos (Sevit), Caique Sampaio Barreto (Outros Órgãos).  Domingo: Jeferson Lima de 
Meneses (Itabuna), Dina Moreira Carvalho (5ª Vara), Calebe Peixoto da Silva Lima 
(Feira de Santana), Paulo Ricardo Galindo Cunha (Juazeiro). Segunda-feira: Fer-
nanda Simões Elias (Jequié), Cecilia Souza Guimarães (10ª Vara), Ihasmyn Camilla 
Ferreira Silva (Vitória da Conquista), Wilder Calazans Freitas de Jesus (NucGP). 

Parabéns!

Como parte da campanha” Outubro 
Rosa “de conscientização do tratamento e 
prevenção precoce do câncer de mama, o 
Núcleo de Bem-Estar Social da Seção Judi-
ciária da Bahia (NUBES) promoveu pales-
tra sobre “Os desafios do Câncer de mama 
na atualidade”, na tarde dessa quinta-feira, 
21/10, no auditório Ministro Dias Trinda-
de, localizado na sede da JFBA. 

O encontro presencial obedeceu aos 
protocolos e normas de segurança neces-
sárias e foi um sucesso, contando com 
grande participação, principalmente de 
terceirizados/as que estão prestando o 
serviço de digitalização de processos 
na seccional, além de servidores/as.   O 
evento teve a presença do diretor do Nu-
bes, Luiz Quaresma, do diretor do Nucju, 
Félix Aguiar e também de Cristiano Car-
dozo, colaborador do Nubes. 

A Seção Judiciária da Bahia, por meio 
do diretor do Núcleo de Gestão de Pessoas, 
Fabrício Côrtes, emitiu comunicado infor-
mando sobre a finalização da implantação 
do sistema eConsig, para gestão dos em-
préstimos junto aos bancos conveniados 
com a seccional. 

O início da operação do novo sistema 
está previsto para o dia 10 de novembro 
de 2021, para isso as emissões de mar-
gens e as averbações de novos emprésti-
mos estarão suspensas de 29/10/2021 a 
09/11/2021 (cinco dias úteis). O objetivo 
desta ação visa a aumentar a agilidade, 
praticidade e segurança das operações 
com empréstimos consignados.  

A partir do dia 10/11/2021, os emprés-
timos consignados serão realizados exclu-
sivamente através do novo sistema e será 
necessário, a partir dessa data, envio de e-
-mail à SEPAG (sepag.ba@trf1.jus.br) para 
solicitação da senha provisória para uso do 
sistema. Junto com a senha provisória, a 

A palestrante, Dra. Cláudia Santos, 
enfermeira ocupacional colaboradora 
da SJBA, conceituou sobre o câncer de 
mama, o seu desenvolvimento oncológi-
co e sobre o compromisso de identificar e 
de tratar de forma precoce a doença. Na 
palestra, ela explanou também sobre as 
grandes dificuldades enfrentadas na atua-
lidade no combate e prevenção ao câncer 
de mama.  

Segundo Dra. Cláudia Santos, o Brasil 
não é um país da cultura de prevenção, 
fator que aumenta a dificuldade na jor-
nada do paciente. Devido à ausência de 
suporte nas informações e da desigualda-
de social, o atual cenário favorece para o 
crescimento da taxa de mortalidade pela 
doença, enquanto que, em outros países, 
a situação é de queda significativa no nú-
mero de casos. 

Empréstimos consignados na 
SJBA serão suspensos de 29/10 a 

09/11/2021 para implantação do novo 
sistema eConsig 

Mês do Servidor
“Atualmente sou lotada na 19ª Vara Federal/BA. 

Entrei em exercício, em 16/05/94, na Vara Única de 
Ilhéus/BA. Fui acolhida com muito carinho por todos 
nas unidades onde trabalhei e construí amizades pra 
levar por uma vida inteira. Trabalhar na Justiça Fe-
deral sempre foi motivo de muito orgulho pra mim. 
Ver o resultado do nosso trabalho, levando alento a 
vida dos jurisdicionados é muito gratificante. Afir-
mo, sem pestanejar e sem modéstia, que o com-
prometimento é a marca registrada dos servidores/
servidoras da Justiça Federal. Mas, não estou sozinha. Ouço isso 
dos jurisdicionados e advogados há muitos anos. Como não sentir orgulho? Acho 
importante fazer esse registro, especialmente, nesse momento que comemora-
mos o Dia do Servidor.” 

Ana Claudia Xará Gonçalves, lotada na 19ª Vara/SJBA.
SEPAG enviará as instruções para utiliza-
ção do sistema.  

A fim de evitar uma demanda acima do 
normal nesse primeiro momento e consi-
derando que a senha possui prazo de ex-
piração quando não utilizada, o Núcleo de 
Gestão de Pessoas orienta a todos que soli-
citem a senha apenas no momento em que 
forem realizar a primeira operação com o 
novo sistema. 

Para mais informações e esclarecimen-
tos, entrar em contato pelo e-mail: sepag.
ba@trf1.jus.br

O tabu que rege em 
torno da curiosidade da 
mulher e do homem em 
se tocar e conhecer o 
próprio corpo também é 
um dos desafios citados 
pela enfermeira. Segun-
do estatística apresenta-
da, 25% do total de ca-
sos de câncer no Brasil 
são de mama, e desse 
total, 60% das pessoas 
acometidas são do sexo 
feminino e 40% do sexo 
masculino.  Dra. Cláudia 
ressaltou sobre a impor-
tância da conscientiza-
ção, compartilhamento 

das informações e fez um apelo para que 
homem e mulher desmistifiquem algumas 
ideias do senso comum e coloquem em 
prática o autoexame periódico, com o ob-
jetivo de identificar, diagnosticar e tratar 
de forma precoce, caso necessário 

 Ao final da palestra, os presentes pu-
deram assistir uma demonstração de au-
toexame da mama realizado pela doutora. 

“Existe vida após o câncer sim! As 
pessoas não são mais ou menos por es-
tarem com essa enfermidade, a gente tem 
que apoiar e se ajudar. O NUBES está à 
disposição para informação, auxílio, e, 
principalmente, para o suporte em cará-
ter psicológico. Esperamos que com essa 
semente plantada aqui, vocês busquem 
mais informações, compartilhem e se co-
nheçam”, declarou ela.

Justiça no Prato: A 
solidariedade continua!

O Grupo Justiça no Prato agradece a to-
dos que contribuem. De maio a outubro já 
foram distribuídos mais de 6 toneladas de 
alimentos. E a nossa solidariedade conti-
nua. Colabore! Participe!


