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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Maria Elieide Magalhães (NUCAF), Waldelino Barbosa de Santana Junior 
(19ª Vara) e João Felipe de Freitas Silva (18ª Vara e ASSERJUF). Amanhã: Dr. 
Eduardo Gomes Carqueija, juiz federal da Turma Recursal, Emilio Paim Otero 
(NUCAF), Maria de Fátima Mendes Senna (11ª Vara), Martina Matos Oliveira 
(Alagoinhas), Luis Eduardo Lopes Silva (Campo Formoso), Abigail Melo (Delta), 
Daniela Oliveira (ASSERJUF). Parabéns!!!

Empossado diretor de 
Secretaria da 15ª Vara

O diretor de Secretaria da 15ª Vara, 
Argilandes Carvalho Guedes, foi empos-
sado no dia 18/12/2013, na DIREF, na 
presença da diretora do Foro, em exer-
cício, juíza federal Arali Maciel Duarte; 
da diretora da SECAD, Sandra Barco 
Nogueira; e do diretor do NUCRE, Luiz 
Quaresma de Mello Neto. 

Na ocasião da posse, a juíza federal 
Arali Duarte parabenizou o servidor pelo 
novo desafio, lembrando-se de que já 
trabalhara com ele na 22ª Vara e que 
sempre fora um servidor exemplar. Re-
forçou o fato de que, deste modo, se va-
lorizava uma pessoa do próprio quadro 
da Justiça Federal em uma função estra-
tégica que é a de diretor de Secretaria.

Argilandes declarou-se lisonjeado e 
muito disposto e afirmou que não lhe fal-
tará empenho, já que sempre gostou de 
enfrentar novos desafios. 

O novo diretor de Secretaria da 15ª 
Vara já trabalhou por uma década noBan-
co do Brasil antes de assumir o cargo de 
analista judiciário da Justiça Federal no 
concurso de 1996. Sua posse, em 1997 
levou-o, inicialmente, a servir na 5ª Vara 
Federal, ainda uma vara cível, com a en-
tão juíza federal e hoje desembargado-
ra federal Neuza Alves e sob a direção 
da servidora Carmen Dolores Castro, às 
quais declarou-se muito grato pela aten-
ção e apoio que lhe dispensaram desde o 
início dessa jornada.

Exame evita biópsia de 
próstata desnecessária

Um novo aparelho, posicionado en-
tre as pernas do paciente, pode evitar 
biópsias desnecessárias na próstata, 
segundo um estudo do A.C. Camar-
go Cancer Center. O hospital em São 
Paulo é o primeiro do país a usar esse 
exame clínico. 

O teste com o equipamento pode ser 
feito por homens com suspeita de cân-
cer de próstata que já se submeteram 
aos exames de toque e de sangue (PSA) 
e têm indicação para fazer uma biópsia. 

O objetivo é definir quem realmen-
te deve ser submetido à biópsia, um 
procedimento invasivo que pode cau-
sar ansiedade e efeitos como dores e 
sangramento na urina e na ejaculação. 

Apenas 30% a 40% das biópsias 
são positivas para câncer -- ou seja, 
a maioria dos homens com suspeita 
da doença passa pelo procedimento 
invasivo desnecessariamente porque o 
exame de toque e o PSA dão margem 
para incertezas. Só nos EUA há cerca 
de 750 mil biópsias de próstata des-
necessárias por ano. 

O equipamento foi avaliado em 
150 homens. Os resultados do novo 
teste com os da biópsia e o exame não 
invasivo teve acurácia de 90% em pre-
ver quem não precisaria ter passado 
pelas agulhas. O novo equipamento 
não substitui a avaliação clínica e o 
exame de toque retal nem faz diag-
nóstico de câncer, mas funciona como 
instrumento complementar na investi-
gação da doença. 

O equipamento emite ondas eletro-
magnéticas que indicam alteração na 
proximidade do tumor. O exame tam-
bém é indicado para quem teve câncer 
anal e não pode fazer exame de toque. 

Sua
Saúde

Edésio fechou ano de 2013 
com dezenas de vitórias

O ano de 2013 foi repleto de vitó-
rias para o nosso conhecido maratonista 
Edésio Santos. O JFH divulgou em várias 
edições, ao longo dos últimos anos, suas 
conquistas.

Todos testemunhamos seu esforço de 
corredor dedicado e atleta amador sem 
patrocinador. Para participar de algumas 
provas, Edésio conta com a colaboração 
dos servidores e magistrados 

O PAB da Caixa custeou alguns valo-
res das inscrições em vários circuitos de 
corrida e Edésio pede para registrar sua 
gratidão àqueles que o ajudaram, como o 
servidor Álvaro Reis que utilizou suas mi-
lhas aéreas para presentear Edésio com 
as passagens para que ele participasse 
da Corrida de São Silvestre onde, entre 
mais de 2.500 atletas, ele ficou em 64º.

Eis mais uma lista das conquistas de 
Edésio Santos, desde a última vez que di-
vulgamos suas vitórias no JFH, edição de 
19/08/2013:

Campeão no geral dos 10km da Mara-
tona de Salvador (1º/9); 1º lugar da Corrida 
Track&Field (10/11); 1º lugar entre mais 
de 4.500 corredores no Circuito Adidas 
das Estações - Etapa Primavera (6/10); 4º 
lugar no Circuito Adidas das Estações - Eta-
pa Verão (8/12); campeão nos 5km da 4ª 
Night Run Vilas (23/11); 2º lugar no geral 
nos 5km da 24ª Corrida da Pedra (1º/12).

E nos 10km da 3ª Corrida Noturna 
de Verão, promovida pela TV Aratu, Edé-
sio ficou em 1º lugar na sua categoria, 
classificando-se no ranking dos campe-
ões que deu direito a correr no pelotão de 
elite da Corrida de São Silvestre

Agentes de Segurança recebem curso 
de Capacitação da Polícia Rodoviária Federal

O curso foi ministrado 
pelo instrutor do DPRF, 
inspetor Ricardo Sarácha-
ga, consistindo de aulas 
teórica e prática, quando 
se confirmou a fácil uti-
lização do equipamento 
em ambientes confinados, 
como em salas de audiên-
cia e demais dependên-
cias do fórum, tudo com 
observância aos princípios 
de utilização das armas de 
menor potencial ofensivo, 
e o emprego do uso diferenciado da força. 
Com tal iniciativa, a DIREF busca melho-
rar a segurança judiciária como um todo. 

Ainda no início de 2014, novo proce-
dimento administrativo será aberto para 
aquisição de mais armamentos menos 
letais, com o intuito de equipar todas as 
Subseções do Estado. 

Novos cursos de capacitação, em par-
ceria com o DPRF, também serão provi-
denciados para capacitar os agentes para 
utilização dos referidos equipamentos. 

No último curso de capacitação para 
os seguranças judiciários, também rea-
lizado em face do convênio de coopera-
ção técnico-científico firmado entre esta 
Seção Judiciária e o Departamento de 
Polícia Rodoviária Federal na Bahia, os 
agentes já haviam tido instrução de ma-
nuseio de equipamentos menos letais, 
inclusive aqueles objeto deste último 
curso, contudo, esta nova instrução re-
força a capacitação dos agentes para o 
correto emprego do armamento, em si-
tuações que assim exijam. 

Os Agentes de Segurança Judiciários 
desta Seção Judiciária receberam, no dia 
19/12, um curso de capacitação para uti-
lização das recém-adquiridas Pistolas de 
Lançamento de Eletrodos Energizados. 

Tais equipamentos, de menor poten-
cial letal, foram adquiridos por esta Sec-
cional para utilização no policiamento diá-
rio e em missões de segurança, conforme 
já ocorre na Sede do TRF da 1ª Região. 

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimen-

to do Sr. José Mamede Cao Xará, pai 
da servidora Ana Cláudia Xará Gonçal-
ves, da DIREF. O sepultamento será 
realizado hoje, no cemitério da Ordem 
Terceira de São Francisco/Quinta dos 
Lázaros, às 16h.


