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Aniversariantes
Hoje: Emerson Conceição Fraga Sena (NUCJU), Andressa Souza Sá Cangussú (Vitória 
da Conquista), Antônio dos Santos Júnior (NUASG), Rudley Domingues Teixeira Silveira 
(Guanambi), Osvaldo Sidney Oliveira Monteiro (Feira de Santana) e Heriveltton Peixoto 
Ribeiro (Feira de Santana).

Amanhã: Alex Souza dos Santos (Itabuna), Cláudio Alves Litieri Brentz (NUAUD), Liana 
Caldas Vieira da Silva (17ª Vara), Marcos Antonio Bezerra de Carvalho (NUTEC), Mário 
Caldas Santos Neto (3ª Vara), Raul Farias Bernardino (Juazeiro), Paulistevão de Oliveira 
Souza Nascimento (1ª Vara) e Amanda Vieira do nascimento Rocha (Bom Jesus da Lapa).

Parabéns!

Hoje tem Sarau
50 Anos na biblioteca

A exposição dos livros do servidor 
Marcos Augusto Pessoa Ribeiro na Bi-
blioteca Professor Bernardino José de 
Souza permanece até o fi nal deste mês.

Trata-se de uma oportunidade para 
os servidores desta Seccional conhe-
cerem obras relativamente raras, pro-
duzidas com um requinte estético que 
transforma os próprios livros em obje-
tos artísticos. 
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Como preservar a fertilidade de 
mulheres com câncer de mama 

para uma gravidez futura

No mês mundial de prevenção do 
câncer de mama, além de ressaltar a 
importância do diagnóstico precoce 
deste tipo de câncer – que é o segun-
do mais recorrente entre as mulheres 
em todo o mundo – vale abordar uma 
questão que muitas vezes é deixada de 
lado: a preservação da fertilidade.

Embora muitos médicos ainda não 
orientem seus pacientes, os tratamen-
tos oncológicos de quimio e radiotera-
pia afetam diretamente as células ger-
minativas, que dão origem aos óvulos 
e aos espermatozoides, podendo cau-
sar infertilidade. Se a mulher deseja 
ter um fi lho após o tratamento contra 
o câncer, suas chances podem estar 
comprometidas. Por isso, o plano de 
uma gravidez futura deve ser tratado 
entre o paciente, o oncologista e um 
especialista em reprodução assistida.

Nos últimos anos, a população 
mundial tem apresentado maior inci-
dência de casos de câncer e boa parte 
destes pacientes está em idade repro-
dutiva. A boa notícia é que, em grande 
parte dos casos, a detecção da doença 
em fases iniciais aumenta a chance de 
tratamento e cura – daí a importância 
da realização do autoexame, do exame 
clínico e da mamografi a.

Atualmente, o tratamento de pre-
servação da fertilidade conta com téc-
nicas avançadas de reprodução assis-
tida, dando à mulher um tempo hábil 
para começar a quimio ou a radiotera-
pia sem atrasos. Entre outros fatores, 
o método escolhido vai depender da 
idade da paciente e do tipo de câncer. 
Quando o indicado é o congelamento 
de óvulos ou de embriões, o procedi-
mento pode ser realizado entre 10 e 
15 dias antes do início do tratamento 
oncológico, em qualquer fase do ciclo, 
sem que a mulher precise esperar até 
a próxima menstruação. Já nos casos 
em que é utilizado o congelamento de 
tecidos do ovário, em dois dias ela es-
tará liberada para prosseguir na luta 
contra o câncer, em busca pela cura 
da doença.

Fonte: Bebe.com.br

OUTUBRORosa

Cardápio do restaurante 
para quarta-feira

Restaurante Gradin Grill: Salmão à 
Moda Gradin Grill, Moqueca de Peixe, 
Carne do Sol com Aipim Frito, Costela à 
Barbecue, Legumes Ao Molho, Fettucci-
ne ao Molho de Camarão, Frango Crocan-
te, Feijoada Carioca.

Obs.: Sujeito a pequenas alterações.

Restaurante Pupo: Cozido, Parme-
giana de Frango, Frango Grelhado, Pei-
xe Escabeche, Escondidinho Nordestino, 
Talharim a Carbonara, Hambúrguer de 
Soja, Torta de Frango, Esfi rra De Carne.
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São volumes sobre pintura: Balthus, 
Lucien Freud, Xul Solar, Candido Lopez, 
a galeria Tretyakov de Moscou; fotogra-
fia: Otto Stupakoff, Gisèle Freund, Ge-
orge Rodger, Ródtchenko, os Alpes, o 
Ártico, a Antártida, a Segunda Guerra 
Mundial, a família imperial brasileira 
no exílio; a vida de escritores: Elias 
Canetti, Borges, Mário de Andrade, 
Proust, Otto Lara Resende, Ernst Jün-
ger, Ernst Hemingway. Livros sobre a 

Exposição de livros artísticos na
biblioteca segue até o fi nal do mês

história da Rússia no século 20, a his-
tória das cidades mexicanas no século 
19, a história da Alemanha no sécu-
lo 20, a história de Berlim, a história 
do exército romano, a fotobiografi a de 
Oswaldo Aranha, o mundo antigo dos 
eslavos, o mundo nórdico. Livros sobre 
natureza, geografi a e arquitetura: a fau-
na e fl ora da Europa, a vida dos pes-
cadores do mar do Norte, a cabana de 
Heidegger na Floresta Negra. 

Um dos livros que tem despertado 
mais interesse é O Século da Rússia - 
A História Fotográfi ca dos Últimos 100 
Anos da Rússia. A obra contém fotogra-
fi as raras, como a de Lênin paralisado 
num cadeira de rodas após um AVC, e 
de camponeses russos presos por cani-
balismo durante a grande fome produ-
zida pela coletivização forçada (1929-
1931).

Convidamos a todos os servidores 
para uma visita à exposição! 

Acontece hoje, às 15h, na Bibliote-
ca Professor Bernardino José de Souza, 
o Sarau 50 Anos. O evento é mais uma 
ação que fi gura o calendário comemorati-
vo do Jubileu de Ouro da Justiça Federal 
na Bahia.

Aberto ao público, o evento resgata a 
tradição dos saraus da nossa Seccional e 
convida a todos os que queiram se reunir 
com amigos e colegas para apreciarem, 
juntos, muita música, performances e re-
citações de poemas e poesias.

Na lista de apresentações confi rma-
das no Sarau 50 Anos da SJBA estão os 
juízes federais: Dr. Carlos d’Ávila Teixei-
ra da 13ª Vara, Dra. Cynthia de Araújo 
Lima Lopes da 14ª Vara e Dr. Cristiano 
Miranda de Santana da 15ª Vara.

O evento contará também com a par-
ticipação dos servidores Ana Elizabeth 
Teixeira, Josenildo Gomes, Valter de Frei-
tas Júnior, Mauro Guilherme, Luzineide 
Oliveira, Arabel Veiga, Ricardo Rodri-
gues, Águido Miranda, Maísa Lobo, Ro-
sane Cerqueira e Gésner Braga.

Depoimentos em 
homenagem ao Jubileu 

de Ouro da SJBA já estão 
disponíveis no Memorial

Já estão disponíveis no Memorial da 
Justiça Federal, localizado no Foyer, os 
vídeos que trazem os depoimentos de 
desembargadores e juízes federais que 
atuaram como diretores do Foro desta 
Seccional, bem como o de servidores 
aposentados.

Gravados em homenagem ao Jubileu 
de Ouro da Justiça Federal na Bahia, 
quem tiver interesse em assistir aos víde-
os basta clicar em um dos nomes exibi-
dos na tela inicial do painel e o vídeo será 
reproduzido logo em seguida.


