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Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje:  Bruno de Araújo Castro (Juazei-
ro), Carlos Alberto Almeida Simas (NU-
CJU), José Reinaldo Almeida Oliveira 
(Itabuna), Manuella Andrade Coelho 
(8ª Vara), Tatiane Bispo dos Santos (4ª 
Vara) e Jurandir José Santana (Express 
Clean). Amanhã: Adriana Litieri Brentz 
(3ª Vara), Elvira das Virgens Costa (5ª 
Vara), Luciana de Novaes Ventura (17ª 
Vara), Márcia Regina Lins Magalhães 
(DIREF), Maria Cristina Tude Mendes 
(NUCJU), Paulo Emilio Mascarenhas 
Fausto (23ª Vara), Alisson Modesto 
de Jesus (8ª Vara), Carol Gargur Cos-
ta (Turma Recursal), Amanda Beatriz 
Cunha Teixeira (Vitória da Conquis-
ta), Creusbete Araújo Silva (NUCJU), 
Guilherme Palma Guerra (10ª Vara) e 
Raimundo Ferreira de Assis (Áquila).
Domingo: Dra. Renata Mesquita Ribeiro 
Quadros, juíza federal substituta da 14ª 
Vara, Raquel Teles Ferreira Oliveira (13ª 
Vara), Tânia Zacarias Almeida Gonçal-
ves (4ª Vara), Fábio Riella Marocci 
(Teixeira de Freitas), Cristiano Oliveira 
Ribeiro Prado (Bom Jesus da Lapa) e 
Alinne Mayra Martins Rodrigues de 
Lima (NUASG).Segunda-feira: José Au-
gusto Marques de Souza (Guanambi) e 
Lívia Amaral Flores (Teixeira de Freitas).

Parabéns!!!
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Moção de Aplausos
A Câmara Municipal de Paulo Afonso 

aprovou a proposta de Moção de Aplauso 
ao juiz federal daquela Subseção Judici-
ária, João Paulo Pirôpo. 

A homenagem se deveu em razão 
da excelência no desempenho das ati-
vidades do magistrado e seu compro-
metimento com o serviço público, fun-
damentado na responsabilidade e ética 
profissional.

Grupo Cantarolando se apresenta 
na Secretaria da Agricultura

Em agosto de 2004, o JFH publicou 
a notícia que destacamos abaixo.

30/08/2004 – Instalados novos 
Juizados Especiais Federais na Bahia 
- A Seção Judiciária da Bahia conta 
agora com mais dois Juizados Espe-
ciais Federais em funcionamento. A 
solenidade de instalação da 21ª e 22ª 
Varas foi realizada nesta manhã, no 
auditório da sede do DNOCS, prédio 
onde funcionarão, temporariamente, 
os novos juizados.

A solenidade foi presidida pelo de-
sembargador federal Aloísio Palmeira 
Lima, presidente do TRF1. A mesa 
diretora dos trabalhos contou também 
com as presenças do prefeito Antônio 
Imbassahy, do coordenador dos JEFs 
da 1ª Região, desembargador I’talo 
Mendes, da diretora do Foro, juíza fe-
deral Mônica Aguiar, da coordenadora 
dos JEFs na Bahia, juíza federal Vera 
Velloso, e da juíza federal da 22ª Vara, 
Maízia Pamponet.

O presidente Aloísio Palmeira afir-
mou que os Juizados Especiais Fede-
rais representam hoje, o melhor, senão 
o único, instrumento eficaz de afirma-
ção da cidadania. “Nada existe em se-
melhança como valioso distribuidor de 
renda ao tornar possível a concessão 
de benefícios previdenciários e assis-
tenciais no tempo médio de 60 dias 
com o mínimo de formalismos”.

As juízas Mônica Aguiar e Vera 
Velloso destacaram a nobreza e a co-
ragem dos magistrados e servidores 
que participaram da conversão da 15ª 
Vara em Juizado Especial e agradece-
ram o empenho daqueles que hoje são 
colaboradores diretores ou indiretos no 
fortalecimento dos Juizados Especiais 
Federais. “Para que chegássemos até 
aqui, foi necessário o desenvolvimen-
to de um trabalho dedicado, levado a 
efeito em especial pelos servidores 
tanto da área judiciária, quanto da 
área administrativa”, afirmou a dire-
tora do Foro.

Durante a solenidade, a empresa 
Globo Engenharia e Arquitetura apre-
sentou o projeto virtual da futura sede 
dos JEF da Bahia, a ser construída 
no CAB, em terreno de 30.057,00m² 
doado pelo Estado, por meio da Lei n. 
9.015/2004.

JFHHÁ DEZ ANOS

Sexta Jurídica discute 
pornografia infantil 

na internet
A UniCorp promove hoje, às 14h, 

mais uma Sexta Jurídica. O tema “Por-
nografia infantil na internet” será tratado 
pela juíza federal da 35ª Vara Criminal 
da Seção de Minas Gerais, Simone Fer-
nandes. O evento é aberto a servidores e 
estagiários. 

Estudantes iniciam novo módulo 
de Curso de Segurança do Trabalho

Aulas são parceria do SESI com Justiça Federal

O Grupo Cantarolando, formado por servidores, estagiários 
e terceirizados da Seção Judiciária da Bahia e regido pelo ma-
estro Edvã Barbosa, foi um dos quatro corais a se apresenta-
rem nesta quarta-feira, 20/8, nas comemorações pelos 119 
anos da Secretaria da Agricultura do Estado da Bahia.

Na oportunidade, o Cantarolando apresentou as canções 
Menino do Pelô, Aquarela do Brasil e Planeta Água, esta úl-
tima atendendo a pedido da organização do evento de que 
cada coral executasse uma música que falasse de algum 
tema ligado à natureza.

Além do Cantarolando foram convidados os corais Água 
Viva, da Embasa, regido pelo maestro Alcides Lisboa; o Co-
ral Phoenix com o maestro Moisés Oliveira à frente do grupo 
independente formado apenas por integrantes da terceira 
idade; e o anfitrião, o Coral da SEAGRI com o maestro Ne-
emias Coutos.

O Grupo de Canto Cantarolando é mantido pela ASSER-
JUF e pelo SINDJUFE.

Resultado do con-
vênio firmado entre 
a Direção do Foro da 
Seção Judiciária da 
Bahia e o Serviço Na-
cional da Indústria – 
SENAI/PRONATEC, o 
Curso Técnico em Se-
gurança do Trabalho, 
foi reiniciado nesta 
segunda-feira, 18/8, 
quando 25 estudan-
tes de ensino médio 
retornaram à Justiça 
Federal para dar início ao 3º e penúltimo 
módulo do curso que teve  sua aula inau-
gural em 20 de maio de 2013.

A turma, composta inicialmente por 
40 alunos (atualmente permanecem 25 
estudantes), tem aulas de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h, na sala de 
treinamento do prédio sede.

Com duração de 2 anos, o curso visa 
a capacitar jovens para o mercado de tra-
balho, sendo a grande maioria deles mo-
radores do bairro de Sussuarana, nossa 
comunidade vizinha.

Todos os alunos recebem uma bolsa 
estudantil para frequentar as aulas que 
são gratuitas. Atualmente, uma parte de-
les já concluiu o ensino médio enquanto 
outros estão em vias de concluí-lo. Todos 
conciliam as aulas do curso pela manhã 
com o estudo regular à tarde. 

Vanessa Santos (18 anos), Andreza 
Andrade (20 anos) e Priscila Santos (19 
anos), alunas do Colégio Bolívar Santana, 
elogiam a iniciativa e se declaram muito 

motivadas para as aulas que tratam de 
temas como ergonomia, segurança, le-
gislação, técnicas de combate a incêndio 
e princípios tecnológicos idustriais.

Para os alunos, esta é uma oportuni-
dade única para se profissionalizarem em 
um curso que tem grande empregabilida-
de, uma vez que  o mercado de trabalho 
está sempre necessitando de profissio-
nais com essa especialização. 

O professor do SENAI Joel Menezes 
também elogia a iniciativa de convênio 
do órgão com a Justiça Federal. Ele está 
atualmente ministrando aulas sobre pri-
meiros socorros, saúde ocupacional e 
ergonomia. 


