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Aniversariantes  
Hoje: Alex da Silva Souza (Campo 
Formoso), Amanda Almeida Lucena 
(5ª Vara), Ana Paula de Jesus (AS-
SERJUF), Juliana Costa Samões (14ª 
Vara), Marco Antonio Pereira de San-
tana (NUASG), Maria Renialda Dan-
tas de Souza (Alagoinhas) e Rita de 
Cássia Correia Sena (Contrate).
Amanhã: Iana Reis Figueiredo (NU-
CAF) e Marcos Antônio de Oliveira 
Aguiar (SEVIT).

Parabéns!!!

Cláudia Daniel entre as melhores
atletas de Ironman do mundo

Assim como faz o atleta Edé-
sio Santos, a servidora Cláudia 
Daniel tem o saudável hábito de 
colecionar troféus e medalhas 
em competições de alto desem-
penho no Brasil e pelo mundo 
afora. E assim como faz com as 
vitórias do funcionário terceiri-
zado, o JFH também se orgulha 
em divulgar frequentemente as 
façanhas da servidora.

Apenas neste ano de 2014, 
Cláudia Daniel foi medalha de 
bronze em duas competições 
Ironman 70.3: em Brasília e em 
Foz do Iguaçu e graças ao resul-
tado na última prova, ela garan-
tiu a vaga para o Ironman 70.3 
World Championship 2015, na 
Áustria. Para quem não sabe, 
o Ironman 70.3 (ou meio Iron-
man) é uma prova composta de 
1,9km de natação + 90,1km 
de bicicleta + 21,1 km de corrida.

Feira de Ação Social 
sorteará uma cesta de 
produtos artesanais
A partir de hoje, a cada R$10,00 em 

compras feitas na Feira de Ação Social, o 
comprador terá direito a um cupom para 
participar do sorteio solidário de uma 
cesta de produtos artesanais que será 
feito no dia 28/11, às 16h30, no foyer.

CONHEÇA HOJE A AESOS

Uma das entidades presentes na Feira 
de Ação Social é a AESOS - Associação 
Educacional Sons do Silêncio que há 14 
anos ensina crianças surdas e oferece 
cursos profissionalizantes a deficientes.

Sem fins lucrativos, ela também apoia 
a família dos seus mais de 250 benefici-
ários, além de atender a demandas como 
atendimento educacional especializado, 
fonoaudiólogo e psicólogo.

Para quem quiser fazer doações, a 
AESOS fica na Rua Alberto Fiúza, 502, 
no Imbuí. O telefone é 3022-3669 ou 
8687-5894.

Desembargadora federal Neuza Alves 
recebe Troféu Raça Negra

A desembargadora federal Neuza Alves foi uma das perso-
nalidades brasileiras a receberem, nesta segunda-feira, 24/11, 
o Troféu Raça Negra, em uma luxuosa festa na Sala São Paulo. 
Em sua 12ª edição, o “Oscar” da comunidade negra brasileira 
homenageou Nelson Mandela e sua esposa Graça Machel, que 
esteve na cerimônia, quando também recebeu o troféu.

O Troféu Raça Negra premia personalidades que trabalham 
pela inclusão do negro na sociedade. Os eventos deste ano 
fazem parte das comemorações da Semana da Consciência 
Negra 2014.

 O Troféu Raça Negra homenageou 15 pessoas que con-
tribuíram para a igualdade, entre eles o governador Geraldo 
Alckmin, representado pelo vice Márcio França, e o prefeito 
Fernando Haddad, ambos por instituir programas de inclusão 
dos negros no ensino superior.

Na festa de entrega dos troféus, estiveram presentes líderes 
de universidades americanas, ativistas africanos, atores, can-

tores, ícones da beleza de Israel e Angola, políticos e vários artistas indicados como destaque e referência em suas áreas e por 
acreditarem na luta pela igualdade entre todas as classes, raças e crenças.

Incluir o negro no contexto histórico, dando a devida relevância à sua atuação, é mostrar a capacidade de uma raça e dar moti-
vação para que as futuras gerações tenham em quem se espelhar. O que explica o fato do Troféu Raça Negra ser um sucesso. Um 
evento que representa o anseio de diversas pessoas que têm um objetivo em comum: o congraçamento da raça humana.

STF decide: procurador 
federal não tem direito 

a férias de 60 dias
Por unanimidade, o STF decidiu que 

procuradores federais têm direito a ape-
nas 30 dias de férias por ano e não 60 
dias como pleiteava a categoria. 

Na ação analisada, um grupo de pro-
curadores defendia que o direito a 60 
dias de férias constava nas leis 2.123, 
de 1953 e 4.069, de 1962 que equipa-
rariam a categoria aos membros do MPF, 
que têm direito ao período maior de férias. 

No Supremo, discutiu-se se as nor-
mas foram revogadas pela Lei n. 9.527, 
de 1997. A legislação mais recente fixou 
férias de 30 dias aos “servidores ocu-
pantes de cargo efetivo de advogado, 
assistente jurídico, procurador e demais 
integrantes do grupo jurídico, da admi-
nistração pública federal direta, autár-
quica, fundacional, empresas públicas e 
sociedades de economia mista”. 

Para os ministros, não se pode equi-
parar os procuradores autárquicos aos 
membros do MP. A relatora, ministra Cár-
mem Lúcia considerou que não se aplica-
ria ao caso o artigo 131 da Constituição 
Federal, que deixa a cargo de lei com-
plementar dispor sobre a organização e 
funcionamento da AGU. Para ela, a re-
gulamentação das férias de procuradores 
pode ser feita por lei ordinária. 

Além de competições de Ironman, 
Cláudia também arrebatou o vice-campe-
onato na Meia Maratona Caixa da Bahia. 

No último mês de setembro, nossa co-
lega estava no Canadá para competir por 
lá o Ironman 70.3 World Championship 
2014, vaga conquistada por ter se clas-
sificado em 1º lugar na mesma competi-
ção no Brasil. No Canadá, ela ficou em 
63º lugar entre mais de mil atletas do 
sexo feminino vindas de todo o mundo, 

sendo a 2º colocada entre as 
brasileiras na prova.

E por ter novamente sido 
vice-campeã no Ironman Brasil 
em Fortaleza (3,8km de nata-
ção + 180,2km de bicicleta 
+ 42,1km de corrida), Cláudia 
carimbou seu passaporte para o 
Ironman World Championship 
2015, em Kona, no Hawai no 
ano que vem. 

A Áustria e o Havaí serão 
o quinto e o sexto destinos in-
ternacionais de Cláudia Daniel 
após Las Vegas, Porto Rico, 
Miami e Canadá.

Alguns dados que chamam 
a atenção na performance da 
nossa colega:

 É a primeira baiana a se 
classificar para o campeonato 
mundial de Kona, que corres-

ponde às olimpíadas do triatlhon de lon-
ga distância;

 É a primeira baiana a participar de 
mundiais de Ironman 70.3, já indo para 
a sua 3ª participação;

 É a primeira no ranking brasileiro 
de Ironman 70.3 da categoria;

 Integra a All World Athlete Gold, o 
que significa estar entre 1% das melho-
res do mundo na categoria.


