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Aniversariantes
Hoje: Arisson Santana da Silva (18ª 
Vara), Cristiane Guimarães Lima (NU-
CAF), Damião Uchôa de Alencar e Vini-
cius Moura da Silva (ambos de Guanam-
bi).Amanhã: Jorge Luiz Arcanjo Leite 
Filho (Turma Recursal), Luiz Augusto Oli-
veira Almeida (NUASG), Vespasiano Oli-
veira Coqueiro (Vitória da Conquista) e 
Yuri Gusmão Costa Souza (21ª Vara).
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Há 17 anos ASSERJUF 
anima servidores com 

Brincadeira das Senhas
A Brincadeira das Senhas, que a AS-

SERJUF realiza há 17 anos na Seção Ju-
diciária da Bahia, está consolidada como 
uma das atividades mais animadas e 
aguardadas do ano pelos servidores.

A diversão é garantida e contagiante. 
Por alguns minutos, dezenas de colegas 
ocuparão novamente o foyer, portando car-
tazes e pincéis, além de muita gritaria en-
graçada, à procura dos seus pares.

Após um ano de trabalho duro, alguns 
minutos de saudável “anarquia” fazem um 
enorme bem para todos os servidores.

Este ano, a Brincadeira das Senhas 
será no dia 15/12 (segunda-feira) na Sede 
da Justiça Federal, e no dia 16/12 (terça-
-feira), na sede dos JEFs. Em ambos os 
locais às13h e os prêmios serão caixas 
contendo panetone, chocolates e vinho 
espumante.

A ASSERJUF pediu a ajuda da SE-
COS, este ano e os associados que dese-
jarem participar devem enviar a listagem 
com o nome dos participantes da sua 
unidade até o dia 12/12 para o e-mail:  
jfh@trf1.jus.br.

 1) Novo Procedimento para Requeri-
mento da Licença para Tratamento da Pró-
pria Saúde ou por Motivo de Doença em 
Pessoa da Família: o servidor interessado 
deverá ingressar no Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) com sua matrícula e se-
nha e formalizar o pedido, anexando o pa-
recer da perícia médica oficial digitalizado. 

O atestado médico particular não po-
derá ser anexado e encaminhado pelo SEI, 
por questão de preservação da privacidade 
do servidor. 

Uma vez aberto um processo de Licença 
para Tratamento da Própria Saúde- LTS no 
SEI, os eventuais pedidos subseqüentes de-
verão ser anexados ao processo já existente, 
mediante o menu “Reabrir processo”. 

Para os servidores lotados nas Subse-
ções, os atestados médicos particulares 
deverão ser encaminhados fisicamente à 
Seção de Bem Estar Social- SEBES, via 

malote, para que a perícia médica oficial 
proceda a emissão do parecer substitutivo. 
A SEBES, por sua vez, encaminhará o pa-
recer substitutivo pelo e-mail funcional do 
servidor ou mediante malote. Munido do 
parecer, o servidor já poderá requerer a sua 
licença pelo SEI, de acordo com as instru-
ções acima. 

A abertura de um processo no SEI pos-
sibilita ao servidor o acompanhamento do 
seu trâmite, mediante o menu “Acompa-
nhamento Especial”.

2) Prazo para entrega do atestado: 
com a alteração trazida pela Resolução n. 
314/2014, vigente a partir de 24/10/2014, 
o prazo para entrega do atestado médico 
particular passou a ser de 3 (três) dias,  
contados do início do afastamento do ser-
vidor, podendo neste prazo apresentar o 
original ou encaminhá-lo por fax ou e-mail 
(atestadomedico.ba@trf1.jus.br) à SEBES. 

Orientações para requerimento de Licença 
para Tratamento da Própria Saúde(LTS) no SEI

Participe da Árvore 
Solidária 2014

A Árvore Solidária que todos os finais 
de ano é instalada no foyer já está por lá e 
ficará embelezando o local até o dia 11/12. 

Os servidores e magistrados podem es-
colher uma criança para presentear e tor-
nar o seu Natal ainda mais feliz e especial. 
Os presentes deverão ser entregues no es-
critório da Asserjuf até o dia 12/12.  

Os presentes serão distribuídos no dia 
15/12, às 15 no auditório, e no dia  16/12, 
nos JEFs, também às 15h.

Ao clicarmos a foto acima, flagramos 
os colegas Joilton Pimenta, Myrtô Maga-
lhães e Conceição Moraes enquanto esco-
lhiam “suas” crianças. Escolha você tam-
bém as sua.

Pelas estradas da América do Sul com 
o servidor Euvaldo Pinho (1ª parte)

O JFH já reproduziu quase 30 aventu-
ras do mergulhador, fotógrafo e servidor 
aposentado Euvaldo Pinho. Trouxemos as 
histórias e fotografias de Euvaldo pelo Bra-
sil e por todos os continentes. Transcreve-
mos hoje a primeira parte do seu relato de 
uma emocionante aventura de 64 dias que 
atravessou cinco países da América do Sul 
cruzando estradas sinuosas, enfrentando o 
calor do deserto e fazendo contato com os 
habitantes dos Andes em uma expedição 
4x4 nomeada Carretera Austral. Hoje, você 
tem o resumo geral da história que será de-
talhada em partes mais adiante.

“Há muito eu desejava fazer uma aven-
tura radical pelo nosso continente e che-
guei à conclusão de que este seria o mo-
mento propício. Uma expedição Off Road 
atravessando cinco países da América do 
Sul - Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai e 
Brasil -, com rotas alternativas para even-
tuais emergências e em quatro veículos 
equipados. 

Demos início em 1º de julho de 2014 à 
nossa saga rumando para a Bolívia – neste 

momento político mais tranquila –, onde 
tivemos a grata surpresa de, ao conhecer 
sua capital cultural, Sucre, nos encantar-
mos com a memória histórica devidamen-
te preservada. 

Seguimos para a cidade de Uyuni, 
onde, em um dos seus hotéis de sal, ex-
ploramos todo o potencial do seu espeta-
cular Salar do Uyuni (a maior planície de 
sal do mundo) e arredores. 

Entramos no Chile para chegar ao De-
serto de Atacama (o mais alto e árido do 
mundo) e conhecer os vales da Lua e da 
Morte, com suas areias e formações ro-
chosas. 

Já na Argentina, fomos vivenciar as 
imensas dunas (palco do Rally Dakar este 
ano) na região de Catamarca. Posterior-
mente, ainda na Argentina, fizemos a rota 
dos vinhos, começando pelo Finca Las Nu-
bes, em Cafayate, até a cidade de Men-
doza. 

Em seguida, após nos impactarmos 
com a dimensão descomunal do Monte 

Aconcágua (o ponto mais alto das améri-
cas e de todo o hemisfério sul), retorna-
mos ao Chile pelo Paso Redentor (rota de 
ligação entre esse país e a Argentina, com 
montanhas, picos, lagos, túneis e despe-
nhadeiros), para transitarmos pela peri-
gosa estrada de Los Caracoles, com seu 
tráfego intenso de caminhões nas curvas 
sinuosas cobertas de neve. Emoção pura 
para os praticantes de Off Road! 

Alcançamos o Oceano Pacífico e segui-
mos pela Ruta 5 chilena, a famosa rodo-
via Pan-Americana (considerada a maior 
do mundo, com 48 mil quilômetros), que 
nasce no Alaska e desce pelas Américas, 
terminando ao sul do Chile, no arquipéla-
go de Chiloé (com suas casas em palafitas 
e igrejas em estilo chilote). Retornamos a 
Puerto Montt, porta de entrada para nós 
desbravadores da Carretera Austral, da 
não menos excitante Ruta 7 chilena, com 
suas nuances e perigos a serem respeita-
dos principalmente no inverno. 

Embevecidos e encantados, finaliza-
mos a Carretera e iniciamos a volta pela 
Argentina, vivenciando a neve em San 
Carlos de Bariloche e San Martin de Los 
Andes em direção ao Uruguai e, em segui-
da, retornando ao nosso verde e amarelo 
Brasil, onde concluímos a expedição no 
dia 4 de setembro.”

Continua em breve.

Fonte: Primeira Região em Revista

Quando o atestado médico particular 
for encaminhado mediante fax ou por cor-
reio eletrônico funcional (em até três dias 
contados do início do afastamento do servi-
dor), o atestado original poderá ser enviado 
em 5 (cinco) dias, a partir do fim do prazo 
anterior, para fins de homologação e com 
vistas a garantir a tempestividade do ates-
tado médico.

3) Homologação do Atestado: a homo-
logação do atestado médico é obrigatória 
em todos os casos, independentemente do 
número de dias de afastamento do servi-
dor. Contudo, nos casos de afastamentos 
inferiores a 15 (quinze) dias, consecutivos 
ou não, no interstício de 12 (doze) meses, 
poderá ser dispensada a presença física do 
servidor para fins de homologação do ates-
tado médico particular, salvo recomenda-
ção do perito médico oficial ou a pedido do 
Núcleo de Recursos Humanos - NUCRE. 


