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Aniversariantes  
Hoje: Ana Karina Fernandes Panelli 
(21ª vara), Antonio Carlos Miranda 
Matos (Jequié), Carlos Souza de An-
drade (Ilhéus), Cristina Maria Dantas 
Lessa Cortês (NUCAF), José Japiassu 
de Almeida Júnior (Eunápolis), Pa-
trícia Maria Pimenta dos Santos (9ª 
Vara) e Rita de Cássia de Andrade Ti-
noco (21ª Vara). Amanhã: Ester Ma-
ria Valente Trignano (NUCJU), Maikel 
Plattiny Ferraz de Oliveira (Ilhéus), 
Maria Socorro Santos Campos (Turma 
Recursal), Matheus Martins Ferreira 
(13° Vara) e Sérgio Lisias de Matos 
Alvarenga (SECAD).

Parabéns!!!

Edição n. 4.181. Salvador – Bahia. Quarta-feira, 29/10/2014.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

A Asserjuf preparou uma programa-
ção toda especial para você comemorar a 
Semana do Servidor. A partir de parceria 
com convênios da área da saúde, diver-
sos serviços em prol da saúde e qualida-
de de vida serão oferecidos até a próxima 
sexta-feira, 31/10, no saguão do Fórum 
Teixeira de Freitas, Confira a programa-
ção abaixo:

ATIVIDADES DIÁRIAS
• Orientação sobre higiene bucal
• Orientação sobre vacinas e aplicação 

das vacinas Herpes-Zóster e HPV
• Avaliação postural e orientações sobre 

o combate ao cansaço físico, estresse, 
tendinite e LER

• Serviço de teleassistência 24h
• Limpeza de pele
• SPA das mãos e dos pés

DIA 29, QUARTA-FEIRA
• Chá da tarde oferecido pela Promédica 

e orientações sobre o plano

• Palestra “Envelhecimento e longevi-
dade: Orientações de como cuidar de 
pessoas idosas”, apresentada pela 
mestre em Educação e especialista 
em Gerontologia, Maria Emília Oli-
veira de Santana Rodrigues, às 15h, 
no foyer.

DIA 30, QUINTA-FEIRA
• Massagem Relaxante
• Palestra “Turbinando seu cérebro”, às 

15h, no foyer

DIA 31, SEXTA-FEIRA
• Café da manhã oferecido pelo Sam’s 

Club e confecção de carteiras de só-
cios

• Avaliação nutricional
• Massagem Relaxante
• Palestra “Herpes-Zóster”, às 13h, no 

foyer
• Apresentação do grupo Salve, Salve 

Simpatia no “Happy Hour do Servi-
dor”, às 18h30, na sede da Asserjuf.

O Plano Estratégico da Jus-
tiça Federal para o período 
2015-2020 – aprovado pelo 
Conselho da Justiça Federal 
(CJF) na sessão do dia 17 de 
outubro – foi entregue, no úl-
timo dia 22, à presidente da 
Comissão de Gestão Estratégi-
ca, Estatística e Orçamento do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e ministra do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), 
Maria Cristina Peduzzi. 

O documento foi apresenta-
do, em primeira mão, pela ju-
íza federal integrante do Comitê Gestor 
de Planejamento Estratégico da Justiça 
Federal, Kelly Cristina Oliveira Costa, e 
pelo secretário de Desenvolvimento Ins-
titucional do CJF, Ivan Gomes Bonifacio.

Com a iniciativa, a Justiça Federal se 
antecipa ao VIII Encontro Nacional do 
Poder Judiciário, evento anual que es-
tabelece as metas para 2015 e 2016 e 
iniciativas nacionais, de acordo com os 
macrodesafios do Poder Judiciário para 

Novo Plano Estratégico da Justiça Federal é 
apresentado à ministra Maria Cristina Peduzzi

o período de 2015 a 2020. Neste ano, 
o encontro acontecerá em Florianópolis, 
dias 10 e 11 de novembro.

Segundo a ministra Maria Cristina Pe-
duzzi, o plano foi entregue a tempo de 
ser analisado previamente, na quinta-
-feira (23), pela Comissão de Gestão Es-
tratégica do CNJ, em sua última reunião 
de preparação para o Encontro Nacional. 
“Vamos definir todas as questões que 
serão levadas para o evento”, garantiu.

TRABALHO ESCRAVO
E TRÁFICO DE PESSOAS

Para a conselheira do CNJ, 
a sugestão mais relevante pro-
posta pela Justiça Federal nes-
se plano estratégico atende ao 
compromisso de aperfeiçoar o 
sistema criminal. Um das ações 
prioritárias é o julgamento de 
crimes relacionados ao tráfico 
de pessoas e à redução da con-
dição análoga a de escravo. A 
meta é julgar, em 2015, todos 
os processos relacionados a es-
ses crimes, recebidos na Justi-

ça Federal até 31 de dezembro de 2012.

“Trata-se de uma matéria nova trazida 
pela Justiça Federal para o planejamen-
to estratégico do Poder Judiciário. Essa 
é uma meta específica desse segmento 
da Justiça, para que se dê preferência ao 
julgamento de casos de tráfico de pes-
soas e trabalho escravo, crimes de com-
petência da Justiça Federal”, comentou a 
ministra Maria Cristina Peduzzi.

Fonte: Ascom/CJF

Asserjuf comemora Semana do 
Servidor com atividades para saúde

As Intermitências
da Morte

“Não há nada no mundo mais nu 
que um esqueleto”, escreve José Sa-
ramago diante da representação tradi-
cional da morte. Só mesmo um grande 
romancista para desnudar ainda mais 
a terrível figura.

Apesar da fatalidade, a morte tam-
bém tem seus caprichos. E foi nela 
que o primeiro escritor de língua portu-
guesa a receber o Nobel da Literatura 
buscou o material para seu romance 
As intermitências da morte.

Cansada de ser detestada pela 
humanidade, a ossuda resolve sus-
pender suas atividades. De repente, 
num certo país fabuloso, as pessoas 
simplesmente param de morrer. E o 
que, no início, provoca um verdadei-
ro clamor patriótico logo se revela um 
grave problema.

Idosos e doentes agonizam em 
seus leitos sem poder “passar desta 
para melhor”. Os empresários do ser-
viço funerário se vêem “brutalmente 
desprovidos da sua matéria-prima”. 
Hospitais e asilos geriátricos enfren-
tam uma superlotação crônica, que 
não pára de aumentar. O negócio das 
companhias de seguros entra em cri-
se. O primeiro-ministro não sabe o 
que fazer, enquanto o cardeal se des-
consola, porque “sem morte não há 
ressurreição, e sem ressurreição não 
há igreja”.

Um por um, ficam expostos os vín-
culos que ligam o Estado, as religiões 
e o cotidiano à mortalidade comum 
de todos os cidadãos. Mas, na sua in-
termitência, a morte pode a qualquer 
momento retomar os afazeres de sem-
pre. Então, o que vai ser da nação já 
habituada ao caos da vida eterna?

Ao fim e ao cabo, a própria morte é o 
personagem principal desta “ainda que 
certa, inverídica história sobre as inter-
mitências da morte”. É o que basta para 
o autor, com bom humor e a amargura, 
tratar da vida e da condição humana.

Obrigatória

Leitura

Prazos suspensos
O Diretor do Foro desta Seccional, 

Juiz Federal Iran Leite, suspendeu, ad 
referendum do Conselho de Administra-
ção do TRF da 1ª Região, os prazos pro-
cessuais na Seção Judiciária da Bahia e 
Subseções, nos dias 23 e 24 deste mês. 
A decisão foi tomada por meio da Porta-
ria n. 258, de 24/10/14, em razão da 
indisponibilidade e instabilidade do link 
de dados, o que gerou prejuízos em peti-
cionamentos eletrônicos.


