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Aniversariantes
Hoje: Cintia Cerqueira Couto (Feira de 
Santana), Rozanio Gomes de Lima (Je-
quié), Laise Brandão Neves (SECAD), 
Luciano Oliveira (NUCOD), Silon Car-
valho Souza (Turma Recursal), Karina 
Moraes (16ª Vara), Ana Karolyna Gomes 
(NUCJU) e Nhayla Almeida (19ª Vara).
Amanhã: Paulo Roberto Lyrio Pimenta, 
juiz federal da 18ª Vara, Weber Antô-
nio de Jesus Correia (6ª Vara) Joseneide 
Pereira Farias Guerra (Campo Formoso), 
Dayana Ferreira Mendes (Vitória da 
Conquista) e Jamile dos Santos (AS-
SERJUF). Parabéns!!!

1ª Feira de Cidadania da Grande Sussuarana foi um sucesso

Por Luzineide Oliveira

“A Comissão de Ação Social da DIREF 
já organizou diversas feiras de ação social 
no foyer do nosso prédio, expondo o ar-
tesanato produzido na comunidade, mas 
organizar uma feira de cidadania para 
uma comunidade enorme e carente como 
a de Sussuarana foi um esforço hercúleo 
que só obteve êxito porque nosso parcei-
ro de organização foi o melhor possível: 
o CEDHU – Centro de Direitos Humanos 
Franco Pellegrini, entidade superatuante 
na Sussuarana.

O diretor do Foro, juiz federal Ávio 
Novaes, sonhou com uma aproximação 
maior com o bairro onde a Justiça Federal 
está inserida, pois até então nossa ação 
com os moradores do bairro tinha sido tí-
mida, com um alcance muito pequeno. 
Queríamos, mas não sabíamos como nos 
aproximar. 

Inicialmente, abrimos as portas da 
nossa biblioteca para os estudantes do 
bairro, depois os contratamos para es-
tagiar em nossas dependências, orga-
nizamos um curso profissionalizante 
de Segurança do Trabalho para que os 
jovens da comunidade estivessem mais 
preparados para ingressar no mercado 
de trabalho, mas Dr. Ávio queria mais: 
incumbiu a Comissão de Ação Social de 
realizar algo mais profundo para o bem 
dos nossos vizinhos. E aí surgiu a ideia 
da Feira de Cidadania, onde proporcio-
naríamos acesso a serviços sociais sem 
ônus para os moradores. 

Montaríamos stands onde fossem 
oferecidos serviços e atividades na área 
jurídica, de saúde, cultura, lazer e emis-
são de documentos. Desde julho, foram 
muitas as reuniões com os membros do 
CEDHU para projetar a feira até a sua 
realização final. 

A amplitude do evento exigia que ele 
durasse dois dias e optou-se pelo último 
final de semana de novembro. Trabalha-
ríamos as áreas de saúde e cidadania 
dentro de uma perspectiva de direito 
para uma população carente de tais ini-
ciativas por parte dos órgãos competen-
tes. Iniciamos os contatos com empresas 
e organizações que pudessem ser par-
ceiros, contatos facilitados pela grande 
penetração que o CEDHU tem com essas 
organizações. Restava procurar patrocí-
nio para tão grande evento e batemos em 
muitas portas, muitos nos atenderam, a 

quem, penhoradamen-
te, agradecemos. 

Mas os recursos ain-
da não eram suficien-
tes. A quem recorrer? 
Pedimos aos servidores 
da Justiça Federal doa-
ção de roupas e sapatos 
para um bazar. As do-
ações chegaram, o ba-
zar foi feito, mas ainda 
precisávamos de uma 
doação mais preciosa: 
a boa vontade dos co-

legas para trabalhar na feira; precisaría-
mos do seu tempo; do seu sagrado des-
canso do fim-de-semana. 

E chegaram. Um pequeno número, é 
verdade, atendeu ao nosso apelo, mas 
esse pequeno número marcou a presen-
ça da Justiça Federal no evento. Traba-
lharam prá valer. Destaco o exemplo do 
diretor do NUCJU, Sidinei de Souza, 
que trouxe esposa e filha para trabalha-
rem como voluntárias na feira. Durante 
todo o sábado estiveram lá dando todo o 
apoio possível. Lindo gesto, Sidinei. 

Rosane Cerqueira também levou seu 
filho Gabriel no sábado. Juntamente com 
um amiguinho, suaram fazendo peque-
nos, mas valiosos serviços e se esbalda-
ram tomando sorvete. 

Mais de 250 voluntários ajudaram na 
organização das filas, distribuição das 
fichas de atendimentos, montagem dos 
toldos e distribuição de água. Depois de 
todo o gigantesco trabalho ficaram emo-

cionados porque no final recebe-
ram um certificado assinado por 
Dr. Ávio e Padre Severino, desta-
cando e agradecendo a participa-
ção de cada um no evento. 

Ainda não temos os números 
finais: quantas mulheres fizeram 
mamografia, exames ginecoló-
gicos, ultrassonografia; quantos 
jovens tiraram carteira de tra-
balho, cartão do SUS, título de 
eleitor; quantos jurisdicionados 
foram orientados em relação aos 
seus processos nos JEFs; quantas 
crianças receberam orientação 
quanto à escovação de dentes e 
saíram felizes por receberem escovas e 
creme dental. 

A equipe de coordenação deu mui-
to do seu tempo, de suas idéias, do seu 
trabalho, do seu amor pelos mais caren-
tes: Eliete, Gilson, Rosane, Alex, Myrtô, 
Carla, Sérgio, Patrícia, Jefferson, Márcia, 
Dóris, Adarlan...e tantas outras pessoas 
de quem não recordo os nomes...mas a 
minha alegre certeza é que Deus sabe o 
nome de cada um deles. E por trás dessa 
equipe, o serviço generoso do padre Se-
verino e do Pastor Jeferson e a aprovação 
e constante apoio do Dr. Ávio. 

Todo esse trabalho foi realizado para 
que os moradores da Sussuarana tives-
sem acesso às ações de cidadania a que 
têm direito. Todo bairro carente sofre com 
inúmeras deficiências como transporte 
ineficiente, ruas sem pavimentação, sis-
tema de esgoto precário, assistência mé-
dica pública muito aquém do ideal, es-
colas públicas carentes de equipamentos 
e pessoal qualificado para o bom funcio-
namento, segurança fragilizada, alto índi-
ce de violência e, a cada dia o crescente 
aumento de casos de usuários de drogas, 
entre outros problemas sociais. 

A situação dos jovens e adolescentes, 
é um dos problemas mais preocupantes 
devido ao consumo de drogas e à gravidez 
precoce cada vez mais frequente na co-
munidade. A situação de vulnerabilidade e 
risco a que são expostos faz com que esses 
jovens cada vez mais entrem no mundo da 
criminalidade. A miséria, o desemprego, 
a baixa escolaridade, a falta de opções de 
lazer e de acesso à cultura vão agravando 
cada vez mais a situação sócio-cultural e 
econômica dos moradores de Sussuarana.

É necessário que o Estado, através 
de suas instituições públicas, atue de 
maneira ativa contra esse processo vi-
cioso de injustiça social claramente 
evidenciada na comunidade de Sussu-
arana. 

A Justiça Federal da Bahia, sensível 
às demandas da comunidade de Sus-
suarana, através da Comissão de Ação 
Social e de mãos dadas com o CEDHU, 
realizou esta 1ª Feira de Cidadania da 
Sussuarana porque acredita que o ofe-
recimento de momentos que dão acesso 
à cidadania, oportuniza aos moradores, 
que, se sentindo valorizados enquanto 
cidadãos, transformem-se e ajam de 
maneira positiva em seu meio social. 

Acreditamos, também, que, apesar 
deste primeiro movimento ser insuficien-
te, se cada um der sua contribuição, será 
colocado um tijolinho na construção de 
uma nova comunidade, uma nova socie-
dade e assim um mundo melhor para to-
dos nós vivermos”

A Portaria PRESI/SECGE 199, de 
26/11/2013 da Presidência do TRF1 
suspendeu os prazos processuais e o ex-
pediente externo das 8ª, 18ª, 19ª, 20ª e 
24ª Varas Federais desta Seção Judiciária 
no período de 6 a 13/12/2013,  a fim de 
proceder à distribuição dos feitos entre as 
mesmas unidades, ressalvada  apreciação 
de ações, procedimentos e medidas de ur-
gência que visem a evitar o perecimento 
de direito e a garantir a  liberdade de  lo-
comoção. 

Portarias suspendem prazos em cinco 
varas de execução e turmas recursais

Já Portaria PRESI/SECGE 196, de 
25/11/2013 da Presidência do TRF1 de-
finiu a data de 6/12/2013 para a inau-
guração da 3ª Turma Recursal dos JEFs 
da Seção Judiciária da Bahia e, a fim de 
proceder à redistribuição dos processos, 
suspendeu os prazos processuais e o ex-
pediente externo na Turmas Recursais da 
Bahia de 6 a 13 de dezembro de 2013, 
inclusive, ressalvada a apreciação de ações 
que visem a evitar o perecimento de direito 
e a garantir a liberdade de locomoção.


