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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Cláudio Araújo de Souza (NU-
CJU), Ducival Miranda Cordeiro (2ª 
Vara), Joaquim Pinheiro de Sousa Filho 
(Barreiras) e Fernanda Barberino Perei-
ra (Alagoinhas).

Amanhã:  Luciano Beckerath Peixoto da 
Silva (15ª Vara), George Dorea Santos 
Silva (Eunápolis), Gláucio Aouad Bada-
ró  (Itabuna), Flávia da Silva Costa (2ª 
Vara), Jeane Queiroz Barreto (Barreiras) 
e Albertina de Jesus (Delta).

Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz Fede-
ral Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, Diretor do 
Foro da Seção Judiciária do Estado da Bahia. Su-
pervisão, redação, revisão, fotos e distribuição: 
SECOS. Diagramação e Impressão: SETEDI. Tira-
gem: 24 exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 
3617-2793. Fax: (71) 3617-2711. Endereço: Av. 
Ulysses Guimarães, 2631 – CAB. CEP: 41213-970. 
Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Magistrados e servidores prestigiam 
aniversário do diretor do Foro

ASSERJUF faz pesquisa 
sobre vacinação

A ASSERJUF pretende promover um 
dia de vacinação no Fórum Teixeira de 
Freitas e no edifício Arx Tourinho, trazen-
do vacinas que não são oferecidas nos 
Postos de Saúde, mas somente são en-
contradas em clínicas particulares. 

Para tanto, necessita saber quantas 
pessoas pretendem se vacinar e em quais 
vacinas os servidores têm interesse. 

Os interessados devem ligar para o es-
critório da ASSERJUF, no telefone  3617-
2638, inscrever-se com seus dependen-
tes e informar de quais vacinas precisam. 
Quanto maior o número de pessoas, maior 
o interesse da clínica em vir fazer a imuni-
zação o mais rápido possível.

As vacinas para as hepatites A e B cus-
tam R$ 104,00 (cada dose); para difteria, 
tétano e coqueluche: R$ 104 ,00 (uma 
dose a cada 10 anos); para meningite me-
ningocócica tipo C: R$ 104,00 (dose úni-
ca; para HPV (quadrivalente): R$ 294,00 
(cada dose) e para o rotavírus: R$ 135,00 
(dose única). Cada pessoa pode tomar até 
6 vacinas num só dia.

Os valores podem ser parcelados em 
até 3x no cartão a partir de R$ 90,00.

O Curso de Preposto para empregados 
da Caixa Econômica Federal foi realizado 
em Salvador no período de 10 a 12 de 
abril com objetivo de capacitar os em-
pregados designados por aquela empresa 
pública para negociar, em audiências de 
conciliação, contratos da área comercial 
com foco na recuperação do crédito e na 
retenção do cliente.

Com o intuito de enriquecer o apren-
dizado e transmitir as experiências acu-
muladas em mais de quatro anos par-
ticipando de mutirões aqui e em outros 
estados, a juíza federal substituta da 11ª 
Vara, Ana Carolina Dias Lima Fernandes, 
coordenadora do Núcleo de Conciliação 
da Bahia, proferiu, no dia 12/04, a pa-
lestra com o tema: “A importância do 
Preposto nas audiências de conciliação 
na Visão do Poder Judiciário”.

 O evento fez parte das ações de treina-
mento da Universidade Caixa, e ocorreu 
na atual sede da empresa em Salvador. 
Na foto acima, ao lado da magistrada, 
alguns dos participantes do curso: os co-
oredenadores Jair Mendes, Eliana Cezim-
bra de Assis, Adriana de Oliveira, Affonso 
Sampaio e Myron Maranhão; o advogado 
Ismar Araújo Filho; o gerente do jurídico, 
Paulo Ritt; e  o servidor Paulo Sérgio Tei-
xeira, encarregado do Núcleo de Conci-
liação da Bahia.

Magistrada profere palestra em 
Curso de Preposto da Caixa

O espaço da biblioteca do Fórum 
Teixeira de Freitas ficou pequeno para 
receber todos os magistrados e servido-
res que fizeram questão de participar da 
festa de aniversário surpresa preparada 
para comemorar os 50 anos do diretor do 
Foro, juiz federal Ávio Novaes.

Falando em nome dos colegas, o juiz 
federal da 13ª Vara, Carlos d’Ávila Tei-
xeira, lembrou que o aniversariante com-
pletava 50 anos em um momento de 
grandes transformações por que passa a 
comunidade jurídica baiana na iminência 
da promulgação da PEC que cria um Tri-
bunal Regional Federal no nosso Estado.  
O magistrado prognosticou que a PEC 
deverá ser promulgada, apesar de forte 
oposição de alguns setores do próprio Po-
der Judiciário.

O juiz afirmou que, ao completar 50 
anos, as pessoas vivenciam importantes 
mudanças nas suas vidas, passando, de 
certa maneira, a remoçar e valorizar ou-
tras coisas que anteriormente não davam 
tanta importância, tornando-se mais to-
lerantes e mais calmas. Finalizou dese-
jando que Deus iluminasse o caminho do 
Dr. Ávio e de seus familiares.

O juiz federal Ávio Novaes, bastante 
emocionado, garantiu que não esperava 
pela festa e que foi realmente uma sur-
presa. Lembrou os ensinamentos do psi-
cólogo analítico suíço Carl Gustav Jung 
que estabeleceu que o ser humano vive 
um processo de individuação, através do 
qual evolui de um estado infantil de iden-
tificação para um estado de maior dife-
renciação, o que implica uma ampliação 
da consciência. 

Na visão do magistrado, o homem é 
um ser criado por Deus e que, na sua 
vida, só tem um caminho: a busca da 
perfeição, sendo que, para alcançar esse 
estágio, a ciência e a religião têm se 
aproximado cada vez mais.

Para o diretor do Foro, sua busca en-
quanto administrador tem sido, todo o 
tempo, pautada pelo princípio de fazer o 
bem e ajudar ao próximo. Lembrou que 
a Justiça Federal da Bahia tem juízes 
de altíssimo grau de moralidade e que, 
quando esteve auxiliando nas corregedo-
rias do Conselho da Justiça Federal e do 
Conselho Nacional de Justiça, avaliando 
condutas equivocadas de magistrados, 
nosso Estado sempre o brindou com ju-
ízes federais em patamar elevado e que 
jamais houve qualquer problema nas 
suas condutas.

Também declarou que muito se ale-
gra por contar com um grupo de servido-
res de alto nível, tendo sido, ele próprio, 
oriundo desse corpo de servidores, fato 
de que muito se orgulha.

Dr. Ávio Novaes aproveitou a opor-
tunidade para homenagear também o 
juiz federal Saulo Casali, cujo nome fora 
aprovado na véspera, por unanimidade, 
pela Comissão de Constituição e Justiça 
do Senado, para integrar o Conselho Na-
cional de Justiça. Lembrou que, quando 
esteve em Brasília, Dr. Saulo Casali foi o 
juiz que, por sua vasta experiência, mais 
o auxiliou e a quem sempre recorreu 
quando precisava elaborar os grandes re-
latórios das Corregedorias.

Agradeceu também ao juiz federal 
Carlos d’Ávila Teixeira, de quem foi servi-
dor e com quem aprendeu enormemente, 
afirmando que é um dos juízes mais hu-
manos que conhece.

Já a caminho do encerramento, agra-
deceu também à diretora da Secretaria 
Administrativa, Sandra Barco Nogueira, 

que tem acompanhado sua trajetória 
profissional  em tantos momentos de di-
ficuldades. Finalizou pedindo a todos os 
servidores o empenho necessário para 
entregar a todos os jurisdicionados uma 
Justiça Federal cada vez melhor.

Estiveram presentes os magistrados: 
Saulo José Casali Bahia, Carlos d’Ávila 
Teixeira, Nilza Reis, Rosana Noya, Ana 
Carolina Lima Fernandes, Mei Lin Ban-
deira, Karin Medeiros, Olivia Merlin, An-
dréa Almeida, Alex Schramm e Ricardo 
Leitão.

Leia na edição de amanhã 
a cobertura da inauguração 
da nova sede da Subseção 
Judiciária de Alagoinhas.


