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Aniversariantes
Hoje: Sandra Barco Nogueira (12ª 
Vara) e Paulino Gomes Soares (CS 
Gestão & Serviço). 
Amanhã: Rudá Paraguassu Pontes 
Monteiro (NUTEC), Fernanda Cristina 
Oliveira Sampaio (24ª Vara), Brenda 
Cavalcanti Alves (Paulo Afonso), Maria 
Dias Novais (NUCJU), Dra. Cibele Al-
ves (NUBES), Emily Silva de Oliveira e 
Antônio Barbosa de Azevedo Neto (am-
bos da Turma Recursal). 
Domingo: Leila Macedo Lessa (16ª 
Vara), Maria das Graças Gonçalves de 
Araújo (18ª Vara), Marcelo Costa da 
Silva (Jequié), Jefferson Muriel Ro-
drigues dos Santos (Turma Recursal), 
Melina Reis Matos Almeida (Itabuna) e 
Geovana Viana Conceição (Ilhéus).
Segunda-feira: Denise Severo Fiscina 
(NUCAF), Flávio Lucas de Queiroz Dias 
(Eunápolis), Jorge Assis de Oliveira 
(VIPAC), Adriana Nunes de Lima Con-
ceição (20ª Vara), Romário Silva Ba-
tista (NUCJU), Cláudio José Bonfim da 
Costa e Fabiana Feliciano Braz (ambos 
do NUCRE).
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NUTEC informa parada 
do CPD no fim de semana

O NUTEC informa a parada do Centro 
de Processamento de Dados para manu-
tenção dos equipamentos elétricos neste 
final de semana das 20h de hoje (11/12) 
até as 12h de domingo (13/12) no horário 
de Salvador.

Seccional cadastra 
servidores para novo 
acesso ao CNIS WEB
O TRF da 1ª Região cadastrou o ser-

vidor Marcos Rocha, supervisor da SECAJ 
- Seção de Cálculos Judicais, como usuário 
máster no CNIS WEB. Assim, o servidor 
está cadastrando colegas servidores das 
varas para a nova forma de acesso de con-
sulta dos dados do CNIS.

Para o cadastramento será necessário 
o envio de e-mail do juiz ou do diretor da 
Vara para o e-mail secaj.ba@trf1.jus.br  aos 
cuidados do supervisor Marcos Rocha, so-
licitando o cadastramento e informando os 
seguintes dados dos servidores: Nome com-
pleto, matrícula, CPF, E-mail e telefone.

Última aula do Curso 
Sobre Novo CPC com 
juiz Salomão Viana

A SEDER informa que a última aula do 
Curso Sobre o Novo CPC ministrado pelo 
juiz federal Salomão Viana acontecerá na 
próxima quinta-feira, 17/12, das 14h às 
16h no Auditório Ministro Dias Trindade.

Descarte 2015
O servidor Marcos Rocha e o prestador 

de serviço Angemilson Melo acompanha-
ram, no último dia 3/12, a fragmentação de 
1.230 quilos de papel doados ao Programa 
Recicle Já Bahia pela Seção Judiciária da 
Bahia referente ao descarte de 2015.

O supervisor da SECAJ fez questão de 
elogiar o prestador de servico Angemilson 
considerada por todos os colegas como a 
pessoa que mais sua a camisa pelo descar-
te judicial, pela sua dedicação e responsa-
bilidade no trabalho.

Alimentos arrecadados no Seminário 
Internacional Brasil-Argentina são 

doados para abrigo de idosos
Os mais de 120 kg de alimentos não perecíveis, arrecadados no 

Seminário Internacional Brasil-Argentina, realizado nesta Seção Ju-
diciária nos dias 2 e 3 de dezembro, foram entregues nesta quarta-
-feira, 9/12, ao Lar Irmã Lourdes, na Sussuarana.

Estiveram presentes ao ato de doação o juiz federal Wilson Alves 
de Souza, coordenador geral e científico do Seminário, e o juiz fede-
ral diretor do Foro Iran Esmeraldo Leite.

O juiz federal da 7ª Vara declarou sua satisfação em organizar o 
seminário internacional e também pelo fato de a iniciativa resultar 
novamente numa ação humanitária que ajuda os idosos do abrigo.

O Lar Irmã Lourdes abriga 32 idosos carentes em Sussuarana 
e está sempre precisando de ajuda. Fundado há 12 anos, o abrigo 
funciona na Rua Aroldo Caíno, 76-E, Sussuarana Nova e conta hoje 
com 14 funcionários, entre eles oito cuidadores. 

Na foto, ao lado do diretor do Foro, o padre Severino Perini, coor-
denador do Centro de Direitos Humanos Franco Pellegrini (Cedhu), 

da Sussuarana, que agradeceu pelo gesto de solidariedade da Justiça Federal. Também na 
foto, o morador símbolo do abrigo, o ex-locutor esportivo Adelson Souza, com mais de 80 
anos e exímio contador de casos, que divertiu a todos com seu bom humor.

O Centro de Arte e Cultura da Justiça 
Federal – Seção Judiciária da Bahia e a 
ASSERJUF realizarão um sarau musical e 
literário na próxima quarta-feira, 16/12, 
às 18h, como parte das tradicionais co-
memorações de final de ano.

O evento já tem participações confir-
madas do grupo Cantarolando (formado 
por servidores e prestadores de serviços), 
do Coral Nova Acrópole, do cantor e com-
positor Rogério Grillo (esposo da servidora 
Tânia Rebouças), das cantoras Paula e Síl-
via Leão (filhas da servidora Maísa Castro), 
além de servidores, terceirizados e esta-
giários, como Felipe Mota, Gésner Braga, 
Josenildo Gomes, Luiz Goulart, Rosane 
Cerqueira, Zacarias Vitorino, entre outros.

Interessou-se também? Então entre 
em contato agora mesmo com a Seção de 
Comunicação Social, por meio dos ramais 
2793 e 2616 ou pelo email secos.ba@
trf1.jus.br.

Centro de Arte e Cultura desta 
Seccional e ASSERJUF promovem

sarau musical e literário

Ligações interurbanas 
somente pelo 31

A Administração solicita que todas as 
ligações interurbanas sejam feitas utilizan-
do-se o código 031, pois a Telemar detém 
o contrato  das ligações de longa distância 
da Seção Judiciária da Bahia.

As ligações feitas por outros códigos são 
reencaminhadas automaticamente para o 
031, mas como tem havido falhas nessa 
transferência automática, a SECAM solici-
tou à empresa que mantém a central telefô-
nica o bloqueio das ligações via 021. 

Assim, caso a ligação feita pela Embra-
tel não seja completada, o usuário está in-
formado da razão e deve ligar pela Telemar. 
A medida se restringe à central telefônica 
dos Edifícios sede e anexo. 

Drogarias devem manter profissional 
legalmente habilitado durante 
todo horário de funcionamento

A 7ª Turma do TRF1 se baseou em ju-
risprudência da própria Corte no sentido de 
que “os conselhos regionais de farmácia 
são competentes para a fiscalização das 
farmácias e drogarias no que se refere à 
manutenção de profissional legalmente 
habilitado durante o horário de funciona-
mento do estabelecimento” para reformar 
parcialmente sentença da Subseção de 
Campo Formoso, somente para afastar a 
condenação da embargante em honorários 
advocatícios.

A recorrente foi autuada pelo Conselho 
Regional de Farmácia por não manter, du-
rante o horário de funcionamento de seu 
estabelecimento, uma drogaria, profissio-

nal legalmente habilitado, conforme dispõe 
a legislação em vigor. A embargante bus-
cou desconstituir o auto de infração, pedido 
negado pela Subseção de Campo Formoso. 

O relator, desembargador federal José 
Amílcar Machado, destacou a previsão ex-
plícita da Lei 5.991/1973: “A farmácia e 
a drogaria terão, obrigatoriamente, a as-
sistência de técnico responsável, inscrito 
no Conselho Regional de Farmácia, cuja 
presença será obrigatória durante todo o 
horário de funcionamento do estabeleci-
mento, podendo-se, para suas eventuais 
impossibilidades, manter técnico respon-
sável substituto, para os casos de ausên-
cia do titular”.


