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Aniversariantes
Hoje: Sabrina Silva Pacanha (Euná-
polis). Amanhã: Amauri Fontes Nas-
cimento (NUBES), Fernanda Andrade 
Rodrigues (Itabuna), Joelma de Jesus 
Nascimento (COJEF) e Lorena Cruz 
Fernandes de Vasconcelos (Itabuna). 
Domingo: Ana Carolina Saraiva Barto-
lomeu Matias (2ª Vara), Joilton Pimen-
ta da Silva (NUASG), Andréia Ferreira 
Nabuco (24ª Vara), Tiago Andrade San-
tos (Jequié), Washington Cleber Ferrei-
ra Campos (Teixeira de Freitas), Deise 
Barboza Oliveira (22ª Vara), Eron Perei-
ra Luz (CS Gestão & Serviço), Priscila 
Mello (CS Gestão & Serviço) e Ilma da 
Silva Ribeiro de Carvalho (Pro-Social). 
Segunda-feira: Ana Karina Fernandes 
Panelli (21ª vara), Antonio Carlos Mi-
randa Matos (Jequié), Cristina Maria 
Dantas Lessa Cortês (NUCAF), Patrícia 
Maria Pimenta dos Santos (NUCOD), 
Rita de Cássia de Andrade Tinoco 
(21ª Vara), Carlos Souza de Andrade 
(Ilhéus), José Japiassu de Almeida Jú-
nior (Eunápolis) e Tatiana de Lima Fer-
reira da Silva (19ª Vara).

Parabéns!
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Caminhão do Outubro Rosa da Fundação 
José Silveira atende mulheres da SJBA

Por Carolina Sales

A parceria do Núcleo de Bem-Estar 
Social (NUBES) e da Fundação José Sil-
veira em prol da saúde feminina trouxe 
nesta quinta-feira (25/10) o Caminhão do 
Outubro Rosa para esta Seccional. Foram 
disponibilizadas consultas ginecológicas, 
ultrassonografias (mama, transvaginal, 
tireoide e obstétrica não morfológica), 
consultas endocrinológicas, mamografias 
e exames de raio X.

De acordo com a Dra. Socorro Gomes, 
especialista em ginecologia e obstetrícia: 
“o objetivo desta ação é promover a pre-
venção para um tratamento mais eficaz”. 
Foi o que fez a servidora Noemia Angelo, 
que já teve um caso de câncer de mama 
na família. Para ela, o ocorrido serviu de 
alerta para buscar sempre a prevenção.

As vagas disponíveis por meio do 
SUS para as terceirizadas que traba-
lham nesta Seção Judiciária se esgotou 
rapidamente e até para atendimento por 
convênio a demanda foi grande, o que 
ocasionou um pouco de demora no aten-
dimento. Mas todas estavam tranquilas 
quanto a isso, como disse a terceirizada 
Maria de Lourdes: “o exame precisa ser 
feito com cuidado, então demorar um 
pouco é aceitável”. 

A coordenadora da ação da Funda-
ção José Silveira Edna Ramos e o geren-
te Carlos Stagliorio também estiveram 
presentes. De acordo com Carlos, esta é 
mais uma ação voltada para prevenção 
junto aos servidores da Justiça Federal 

da Bahia, em especial as doenças crôni-
cas não transmissíveis. 

A Dra. Socorro esclarece que esta ação 
voltada para saúde da mulher não se limita 
as especialidades de consulta oferecidas. 
Conversando com as pacientes é possível 

identificar outros possíveis problemas de 
saúde e naquele mesmo momento os mé-
dicos do Caminhão do Outubro Rosa, não 
só orientam como também encaminham 
para as pacientes solicitações de possíveis 
exames necessários.

Os resultados dos exames estarão 
disponíveis a partir do dia cinco de no-
vembro no NUBES. A enfermeira Rosane 
Santiago entregará os resultados e dará 
orientações das 11h às 18h.

No final da tarde, o juiz federal diretor 
do Foro Dirley da Cunha Júnior recebeu 
em seu gabinete o coordenador de Saúde 
Ocupacional da Fundação José Silveira, 
Carlos Stagliorio, a gerente comercial 
do Hospital Santo Amaro, Evana Costa, 
o diretor do NUBES Luiz Quaresma, e o 
responsável técnico de Saúde Ocupacio-
nal da Fundação José Silveira, Bernardo 
Rocha (foto ao lado).

Vale ressaltar que os homens não se-
rão esquecidos, o Novembro Azul está 
chegando e o NUBES e a Fundação José 
Silveira já estão preparando uma ação 
voltada para saúde masculina.

Publicações na Biblioteca 
Digital deverão seguir 

horário de verão
A Supervisora da Biblioteca, Luzinei-

de Araújo, avisa aos servidores que os 
atos administrativos para publicação na 
Biblioteca Digital serão recebidos até as 
16 horas, enquanto durar o horário de 
verão, adotado em Brasília.

Saúde para todos é um 
dos temas do Via Legal 

desta semana
A equipe de Jornalismo do TRF1 mos-

tra, no programa Via Legal desta sema-
na, a história de uma mulher, em Minas 
Gerais, que corria o risco de perder a 
visão por não ter dinheiro para comprar 
o medicamento necessário e acionou a 
Justiça Federal. O TRF 1ª Região deter-
minou que o SUS pague o tratamento, 
com base no princípio constitucional de 
que a saúde é um dever do Estado e to-
dos têm direito a ela.

Produzido pelo Conselho da Justiça 
Federal (CJF) em parceria com os Tribu-
nais Regionais Federais, o programa é 
exibido nas TVs Cultura e Justiça, além 
de outras 13 emissoras regionais.

Confira abaixo os horários de exibição 
e assista à programação também pelo 
YouTube do Via Legal e do CJF.

TV Justiça: 27 de outubro (sábado), às 
21h (reprise); 28 de outubro (domingo), 
às 16h (reprise) e 30 de outubro (terça-
-feira), às 12h (reprise). TV Cultura: 28 
de outubro (domingo), às 6h, e 31 de ou-
tubro, às 6h45 (reprise).

Fonte: TRF1


