
Aniversariantes
Hoje: Tereza Maria Almeida Fonse-
ca (9ª Vara), Ricardo Sausen Kober 
(Barreiras), Ricardo Carneiro Felix 
(15ª Vara). 
Amanhã: Dra. Luísa Ferreira Lima 
Almeida, juíza federal substituta da 
18ª Vara, Joana Pimentel da Silveira 
Vianna (SECAD), Selma Mascarenhas 
Carneiro Oliveira (Feira de Santana), 
Rosele Carvalho Torres (NUCJU) e He-
linalva Brandão Silva (Delta).
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Prevenção é no 
Pro-Social

O Pro-Social lembra a todos os servi-
dores a importância de realizar, a cada 
seis meses, os procedimentos de preven-
ção em Odontologia, e que sua equipe de 
odontolólogas está à disposição para o 
atendimento, que deve ser agendado, com 
antecedência, nos ramais 2918 e 2649.

Horário das odontólogas/peritas

Cibele Vanessa Alves Sousa:    3ªs e 
6ªs das 8h às 12h e das 14h às 18h e  
5ªs das 8h às 12h.

Eliana Amoedo de Freitas: 2ªs e 4ªs 
das 8h às 18h.

Lorenna Webber: 3ªs, 4ªs e 5ªs das 
8h às 12h  e das 14h às 18h.

O Setor de Assistência Odontológica 
ressalta a importância das perícias ini-
cial e final dos tratamentos odontológi-
cos, realizados pela rede credenciada e 
por profissionais de livre escolha, para 
reembolso, lembrando que o art. 51 do 
Regulamento Geral do Pro-Social, altera-
do pela Resolução PRESI/SECBE 6, de 
30/04/2013 determina que: “A perícia 
final deve ser realizada em até oito dias 
úteis após a conclusão do tratamento. A 
partir desta data será considerado aban-
dono de tratamento com lançamento de 
custeio integral”.

O atendimento de prevenção é realiza-
do apenas em Salvador. Nas Subseções 
os peritos só realizam a perícia.

Dez verdades 
sobre o ômega 3

O ômega-3 protege o organismo aju-
dando a diminuir os riscos de doenças 
cardíacas, protegendo contra depres-
são, demência, câncer e artrite. 

1. Fontes de ômega 3 - Peixes, óleos 
vegetais, semente de linhaça, nozes e 
vegetais de folha verde escura.

2. Coração - O ômega-3 tem um efei-
to estabilizador no coração e pode dimi-
nuir a frequência cardíaca de pessoas 
com risco de arritmia. 

3. Triglicerídeos - O nível de triglicerí-
deos pode baixar com uso do ômega 3.

4. Hipertensão - O ômega-3 é res-
ponsável pela discreta diminuição da 
pressão sanguínea. Para quem tem 
pressão alta, comer peixe pode aju-
dar, junto com medicamentos e outras 
mudanças na dieta. Uma estratégia 
é substituir carne vermelha por peixe 
nas refeições, mas é melhor evitar as 
versões mais salgadas, como salmão 
defumado.

5. Artrite Reumatoide - O ômega-3 
reduz a dor nas articulações e rigidez 
em pessoas com artrite reumatoide. 
Também aumenta os efeitos de anti-
inflamatórios.

6. Humor - O ômega-3 ajuda em ca-
sos de distúrbios de humor e torna os 
antidepressivos mais eficazes. Alguns 
estudos mostram que países com altos 
níveis de ômega-3 na dieta registram 
baixos índices de depressão.

7. Transtorno de deficit de atenção- 
Suplementos de ômega-3 diminuem os 
sintomas de TDA. Esses ácidos graxos 
são importantes para o desenvolvimento 
e funcionamento do cérebro.

8. Alzheimer - O ômega-3 protege o 
cérebro de demência e melhore as fun-
ções cerebrais. Idosos com dieta rica em 
ômega-3 têm diminuição do risco de de-
senvolvimento do Alzheimer.

9. Câncer - Câncer de mama e de 
próstata podem ser evitados com dieta 
rica em peixe e suplementos.

10. Crianças - O ômega-3 tem po-
der de melhorar o cérebro das crian-
ças, tanto que a Academia Americana 
de Pediatria recomenda a ingestão de 
mais peixe, desde que não seja frito ou 
empanado. 

Fonte www.oglobo.globo.com
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Mais de 44 mil servidores já responderam as 
perguntas do Censo do Poder Judiciário  

Até o presente momento, 
mais de 44.500 servidores 
responderam as perguntas 
do Censo Nacional do Po-
der Judiciário, iniciado nes-
ta segunda-feira (26/8). O 
número representa 16% do 
total de funcionários (272 
mil) dos órgãos da Justiça 
brasileira. Só no primeiro 
dia, aproximadamente 12 
mil pessoas haviam partici-
pado do levantamento.

Elaborado pelo CNJ, o 
censo deve ser respondido 
até o dia 11/10 por todos 
os servidores efetivos, co-
missionados ou requisita-
dos para os órgãos do Judi-
ciário. Para acessá-lo, basta 
entrar na página do Censo 
Nacional do Poder Judiciá-
rio (www.cnj.jus.br/censo) 
no site do CNJ.

Para a diretora executiva 
do Departamento de Pes-
quisas Judiciárias do CNJ, 

Janaína Penalva, a avaliação é positi-
va. "Além do alto número de acessos, 
os conselheiros e os membros das co-
missões do censo prestigiaram o lan-
çamento do questionário, revelando o 
envolvimento e a parceria dos tribunais 
com essa pesquisa", disse. 

O Censo Nacional do Poder Judiciário 
pretende traçar um perfil dos magistrados 
e dos servidores de todo o Poder Judiciá-
rio. As informações colhidas no questioná-
rio são sigilosas e servirão para a formula-
ção de políticas públicas judiciárias.

Acesso intenso - Nas primeiras ho-
ras em que esteve disponível na Inter-
net, quem tentou entrar na página do 
censo ou mesmo no Portal do CNJ pode 
ter encontrado alguma dificuldade para 
visualizá-lo. De acordo com o responsá-
vel pela Coordenação de Gestão de Sis-
tema, Daniel Castro Machado Miranda, o 
ambiente digital do órgão foi impactado 
pela quantidade de acessos simultâneos, 
gerando lentidão na rede.

O questionário disponível na página do 
CNJ é acessível aos servidores de todos 
os tribunais brasileiros. Posteriormente, 
outro questionário será disponibilizado 
aos magistrados.

Fonte: CNJ

Juiz federal Saulo Casali 
é empossado no CNJ

Com o plenário lotado, o presidente 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
ministro Joaquim Barbosa, empossou 
nesta terça-feira, dia 27 de agosto, o 
juiz federal Saulo Casali Bahia e mais 
sete novos conselheiros. 

Dirigindo-se aos novos integrantes 
do órgão, o ministro Joaquim Barbosa 
destacou a importância da renovação 
do CNJ para permitir o surgimento de 
um colegiado diversificado e com repre-
sentatividade no controle da adminis-
tração da Justiça, lembrando que esta 
será a primeira vez que o CNJ terá, em 
uma mesma composição, a presença 
de quatro mulheres conselheiras.

Prestigiaram a cerimônia de pos-
se dos novos conselheiros do CNJ o 
vice-presidente da República, Michel 
Temer – representando a presidente 
Dilma Rousseff –, dois ex-presidentes 
do CNJ, ministro Ayres Britto e Gilmar 
Mendes, dois ex-corregedores nacio-
nais de Justiça, ministro Gilson Dipp e 
Eliana Calmon, além de conselheiros, 
magistrados, presidentes de tribunais e 
advogados.

O CNJ – O órgão é composto por 15 
conselheiros, com mandato de dois anos, 
sendo nove magistrados, dois membros 
do Ministério Público, dois advogados e 
dois cidadãos de notável saber jurídico 
e reputação ilibada. Entre as funções do 
CNJ estão as de definir o planejamen-
to estratégico do Poder Judiciário, fazer 
cumprir o Estatuto da Magistratura e jul-
gar processos disciplinares.


