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Aniversariantes
Hoje:  Luciana Peixoto Mega (Turma 
Recursal), Gildson Fernandes Santos 
(Itabuna), Marluce Santana Costa 
Borges (Paulo Afonso), Suely Floria-
no Nascimento (Biblioteca),Carlos 
Euler de Souza e Azevedo Medrado 
(5ª Vara), Valmira Moreira Lisboa 
Dorea (1ª Vara), Domingos Sávio 
Belfort Campos Júnior (Representa-
ção do TRF1), Roberto da Conceição 
Silva (Barreiras) e Ronald de Jesus 
Castro (20ª Vara). Amanhã: Wendell 
Tolentino Silveira (NUCJU), Emanoel 
Conceição Barros (Campo Formoso) e 
Márcio Martins Menezes  (21ª Vara).
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 Desembargador Leomar Amorim é 
homenageado pelo TRE/MA;  Desem-
bargador Cândido Moraes é condecorado 
com a medalha Aliomar Baleeiro;  Se-
ção Judiciária da Bahia promove II En-
contro de Diretores de Varas e Secads da 
1ª Região;  Presidente Cândido Ribeiro 
indica diretores e vice-diretores de se-
ções e subseções judiciárias, da Revista, 
Cojef, Esmaf e do Sistcon.  Tribunal  
Regional Federal da 1ª Região lança o 
projeto “Vem de bike que é legal”.  Par-
ticipe: primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

O I Mutirão Multiconselhos 2014, 
que a Seção Judiciária da Bahia realizou 
entre os dias 5 e 13 de maio, teve 1.065 
processos pautados pelo Núcleo de Con-
ciliação desta Seccional.

Como aconteceu em praticamente to-
dos os mutirões de conciliação anterio-
res, as audiências foram realizadas no 
Auditório Ministro Dias Trindade, Fórum 
Teixeira de Freitas, sede da Justiça Fe-
deral no nosso Estado, novamente sob 
a responsabilidade da juíza federal Ana 
Carolina Dias Lima Fernandes, coordena-
dora da Central de Conciliação da Bahia.

O primeiro mutirão deste ano con-
tou com o maior número de Conselhos 
participantes e de processos já pautados 
para eventos Multiconselhos. Foram oito 
entidades: os Conselhos Profissionais de 
Enfermagem (COREN); Administração 
(CRA); Contabilidade (CRC); Psicologia 
(CRP); Medicina Veterinária (CRMV); 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(CREA); Corretores de Imóveis (CRECI) e 
Odontologia (CROBA).

O resultado se traduziu em 267 acor-
dos que somaram R$ 470.467,60.  Pela 
primeira vez, as dívidas podiam começar 
a ser pagas diretamente no local, utili-
zando-se cartão de crédito.

Mais uma vez, a presença de defen-
sores públicos da União garantiu orien-

Síndrome do Whatsapp
Cada vez mais pessoas estão se 

queixando de dores intensas nas mãos 
e braços. Em alguns casos, o mal-
-estar impede a pessoa até de dormir 
ou relaxar. Muitos estão sendo diag-
nosticados como portadores de infla-
mações cervical gerada pelo excesso 
de trabalho com os dedos e a postura 
diante do computador ou inflamações 
severa nos tendões, tendinites.

Essas pessoas são vitimas de uma 
síndrome que reúne um grupo de do-
enças – tendinite, tenossinovite, bur-
site, epicondilite, síndrome do túnel 
do carpo, dedo em gatilho, síndrome 
do desfiladeiro torácico, síndrome do 
pronador redondo, mialgias – que afe-
tam músculos, nervos e tendões dos 
membros superiores principalmente, e 
sobrecarregam toda a movimentação 
musculoesquelética. Conhecida como 
distúrbio osteomuscular relacionado 
ao trabalho (Dort), ela recebeu um 
novo nome que faz referência ao há-
bito de manter a comunicação através 
do Whatsapp, a ‘Whatsappite’.

É preciso controlar a sedução exer-
cida pela internet, dosar o trabalho 
realizado e alterar o uso dos braços 
e mãos com períodos de descanso e 
alongamento.

Os primeiros sintomas de dor no 
punho, cotovelo, cansaço e fadiga nos 
dedos, dor na coluna, pescoço, cefa-
léia com dor nas têmporas, inchaço 
nos pés e irritabilidade e perda de 
sono sempre que vai realizar um tra-
balho diante de um computador ou 
qualquer outro equipamento eletrônico 
com acesso à internet, um profissional 
deve ser consultado para que o proble-
ma possa ser tratado sem a necessida-
de de medicações ou cirurgias.  

Sedentarismo – Outro aspecto re-
lacionado à Whatsappite é o sedenta-
rismo e a obesidade, que predispõem 
o indivíduo ás lesões e agravam os 
casos.

É considerado sedentário quem faz 
menos de 150 minutos de atividade 
física moderada, como a caminhada, 
ou menos de uma hora de exercícios 
intensos por semana. 

O problema atinge um terço da po-
pulação mundial adulta, especialmen-
te mais velhos e mulheres.

Fonte: Correio da Bahia
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tação e segurança jurídica às partes que 
necessitaram para fechar os acordos.

 Na foto acima,  a juíza federal Ana 
Carolina Fernandes entre advogados do 
COREN, CORE e CRECI e profissionais 
que fizeram acordos vantajosos.

Carlos Roberto Magnavita Amorim 
(camisa azul), corretor de imóveis de 56 
anos, esteve afastado do trabalho por ra-
zões de saúde por mais de cinco anos e 
assim acumulou dívidas com anuidades e 
multas do seu conselho. Sua dívida era de 
R$ 2.300 e foi reduzida para R$ 1.758, 
podendo ser parcelada em 12 meses. 
Nesse valor já estão embutidos os honorá-
rios advocatícios e outros custos.

Carlos Roberto louvou a iniciativa. Ele 
acredita que é importante facilitar a qui-
tação da dívida: “ninguém deixa de pa-
gar suas obrigações porque quer, como 
aconteceu no meu caso, que se deu por 
problemas de saúde”, declarou aliviado.

A enfermeira Maria Cristina Souza (de 
blusa branca), que devia R$ 1.821, viu a 
sua dívida cair para 1.078, podendo ser 
dividida em 18 meses. Os prepostos do 
COREN, Geraldo Garrido e Saulo Novaes 
(na foto) a auxiliaram nas negociações.

O contador Erenaldo de Almeida Sou-
za (de camisa listrada), 68 anos, por não 

I Mutirão Multiconselhos 2014 alcança 
mais de R$ 470 mil em acordos

mais exercer a profissão, esqueceu-se de  
dar baixa na carteira. Reconhece que foi 
sua a culpa pelo esquecimento. Ele não 
reclamou por ter que pagar a dívida, mas 
pediu melhores condições e conseguiu 
reduzir os R$ 9.000 para R$ 4.468 di-
vidindo-os em 24 vezes. Saiu aliviado do 
mutirão e direto para dar baixa na carteira 
para não correr o risco de esquecimento.

A juíza federal Ana Caroliona participa 
há vários anos dos Mutirões de Concilia-
ção na Seção Judiciária da Bahia, desde 
que houve a estruturação do projeto que 
passou a funcionar durante todo o ano e 
não mais apenas na Semana Nacional de 
Conciliação, como acontecia anteriormen-
te. Por ano, ela informa, são realizados 
de seis a oito grandes mutirões na Bahia, 
com uma média de 2.500 processos.

 “Este foi o maior mutirão multiconse-
lhos realizado por nós. Nesses mutirões 
são resolvidos processos antigos e em uma 
única tarde se faz um acordo como acon-
teceu com um processo que se arrastava 
há 20 anos que já transitou até pela Jus-
tiça Estadual. Aqui eu já julguei processos 
de 21 anos”, declarou a magistrada.

A juíza federal Ana Carolina Fernan-
des reconhece que, em tese, um proces-
so de execução fiscal tem que ser mais 
célere,  mas ela mostrou um processo de 
2003 que há 11 anos mobiliza a máqui-
na do Judiciário.

Nesse mutirão houve a possibilidade 
de realização de acordos extrajudiciais 
o que equivale a um processo judicial a 
menos para abarrotar a máquina judici-
ária, é como um tratamento preventivo.

A organização e operacionalização 
dos mutirões requerem o trabalho e a 
dedicação de vários setores da Justiça 
Federal, cujos servidores e funcionários 
são fundamentais para o sucesso da ini-
ciativa. É importante salientar o apoio do 
diretor do NUCJU, Sidinei José de Souza, 
que propiciou as condições necessárias 
para que o evento transcorresse do me-
lhor modo possível. Também está de pa-
rabéns a servidora Anete Mendonça, da 
Seção de Conciliação, que organizou com 
eficiência a pauta e as intimações, bem 
como merecem menção todos os Oficiais 
de Justiça na pessoa  do supervisor da 
CEMAM, Nélio Vilas-Boas.

O próximo mutirão de conciliação será 
o da Caixa Econômica, com mais de mil 
processos pautados.


