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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes - Hoje: Thiago Ataí-
de (NUCJU), Jorge Peixoto (Jequié), 
Nancy Leão (13ª Vara), Ramon Matos 
(Vitoria da Conquista), Betânia Ribei-
ro Moreira (Feira de Santana), Lenice 
Soares (Paulo Afonso), Roberta Falcon 
(DIREF). Amanhã: Tatiana Menezes Pe-
reira (2ª Vara), Diocelia Martins Goulart 
(NUCOD), Izilda Leite Borges (NUCAF), 
Ney Moreira Dias (8ª Vara), Elizabeth 
Dantas Seixas (Vitória da Conquista), 
Juliana Pimenta Passos (Ilhéus) e Ma-
ria de Fátima Riccio (DIREF). Domin-
go. Cláudia Rebouças Lyra (14ª Vara). 
Segunda-feira: Orionei Mendes Souza 
(NUASG), José Zito dos Santos (NU-
COI), Cláudia Silva Moraes (17ª Vara) e 
Caique Moreira (23ª Vara). Parabéns!!!

4ª Jornada de Palestras 
para Estagiários de 

Nível Médio 
No penúltimo dia da 4ª Jornada de Pa-

lestras para Estagiários de Nível Médio, na 
tarde de ontem, os estudantes assistiram 
a duas importantes palestras. A primeira 
ministrada pela pedagoga Rosália Maria, da 
Fundaçao José Silveira e a segunda a cargo 
do diretor do NUCRE, Luiz Quaresma.

E hoje, dia do encerramento, será apre-
sentada a palestra da servidora aposentada 
Maria Elizabeth Alves sobre postura durante 
a entrevista de emprego, acompanhada de 
uma peça de teatro.

A peça é aberta também aos servodores 
que desejarem prestigiar os colegas do elen-
co que se voluntariaram para o trabalho. 

A peça foi escrita pelo servidor Valter Jr., 
da 4ª vara, com direção de Dóris Fernandes 
(Pro Social), e participação de Gesner Braga 
(SETEDI), Maria Luiza Cordeiro (11ª Vara), 
Cristiano Cardozo (Pro Social), João Izaías 
Ferreira (4ª Vara), Myrtô Magalhães (Biblio-
teca) e Leonardo Santana (Asserjuf).

A peça é um ponto de partida lúdico 
para tratar do assunto de grande importân-
cia para esses jovens em formação: a “En-
trevista de Emprego”. Os estagiários serão 
convidados a identificar os erros que podem 
ser cometidos numa entrevista de emprego. 

Após a apresentação, a servidora Maria 
Elizabeth Alves fará um desfecho analisando 
ponto a ponto e dando sugestões para con-
tribuir para o sucesso dos estudantes. Será, 
para eles, uma forma divertida de aprender 
e para os servidores uma forma divertida de 
colaborar.

VI Encontro de Diretores da Seção 
Judiciária da Bahia terá ex-diretora 

Iolanda Dória na organização
O diretor do Foro na Seção Judiciária 

da Bahia, juiz federal Ávio Novaes, convi-
dou a servidora aposentada Iolanda Dória, 
ex-diretora de Secretaria e da SECAD, para 
participar da equipe encarregada da or-
ganização do VI Encontro de Diretores da 
Seção Judiciária da Bahia, previsto para 
acontecer no próximo mês de junho.

Segundo o magistrado, o convite à ser-
vidora para integrar a equipe organizadora 
do evento se deveu à sua larga experiência 
na organização dos eventos anteriores e por 
ser uma profissional de grande capacidade 
e boa vontade para auxiliar os colegas.

O convite se deu nesta terça-feira, 9/4, 
após a palestra feita por Iolanda Dória na 4ª Jornada de Palestras para Estagiários de 
Nível Médio, tratando do tema Etiqueta Social, quando a servidora foi recebida pelo diretor 
do Foro na DIREF.

Dificuldade de prevenção e combate 
a incêndios é principal desafio discutido 
em audiências na Chapada Diamantina

A Subseção Judiciária de Irecê, em con-
junto com o MPF, realizou quatro audiên-
cias públicas em municípios da Chapada 
Diamantina para discutir com a comuni-
dade, entidades públicas federais e locais 
ações necessárias para a preservação do 
Parque Nacional da Chapada Diamantina.

As reuniões ocorreram entre 1º e 4 de 
abril, em Andaraí, Mucugê e nos Distritos 
de Guiné e Caeté Açu, popularmente co-
nhecido como Capão.

O juiz federal da Subseção de Irecê, Le-
onardo Tochetto Pauperio, e o procurador 
da República Samir Cabus Júnior ouviram 
as manifestações de representantes das 
comunidades, dos agentes administrativos 
e de alguns brigadistas voluntários acerca 
da situação de conservação do parque de 
aproximadamente 152 mil hectares. 

As audiências ainda objetivaram obter 
informação sobre as ações adotadas pela 
União, pelo Ibama e Instituto Chico Men-
des de Conservação da Biodiversidade para 
estruturação e conservação do Parque Na-
cional da Chapada Diamantina. 

De acordo com o analista ambiental do 
ICMBio e chefe do parque, Bruno Linto-
men, após a liminar da Justiça Federal na 
ação civil pública proposta pelo MPF, em 
2009, algumas melhorias foram realiza-
das, como a aquisição de cinco motobom-
bas hidráulicas, dois geradores de energia, 
três piscinas de 11 e 35 mil litros, seis car-
ros, sistema de rádio comunicação, embora 
precário, e a contratação de um motorista 
terceirizado. Ainda assim, há muito o que 
melhorar. Bruno Lintomen acompanhou to-
das as audiências.

Temas como os danos que os incên-
dios recorrentes vêm causando no local, 
os problemas que dificultam o combate 

ao fogo e a falta de funcionários no par-
que também foram ressaltados. Segundo 
o chefe do parque, o local deveria contar 
com 128 funcionários, mas possui ape-
nas dez. 

Andaraí - A primeira audiência pública 
foi realizada em 1º de abril em Andaraí. 
Além dos representantes da Justiça Fede-
ral e do MPF, participaram o prefeito do 
município, Wilson Cardoso, representan-
tes da Justiça local, das Polícias Militar e 
Rodoviária Federal e da comunidade.

A população de Andaraí reclamou da 
falta de educação ambiental e de apoio à 
equipe de brigada voluntária. Para o bri-
gadista voluntário, Homero Vieira, “não 
é fácil subir à serra com equipamentos 
pesados, para combater o fogo. Quando a 
gente chega lá, o fogo já queimou tudo.” 
Assim como Vieira, a comunidade ressalta 
a necessidade de contratação permanente 
de brigadistas profissionais. Atualmente, 
eles são contratados apenas durante o pe-

ríodo de seis meses em um ano, quando 
os incêndios são mais frequentes.

Mucugê – Em 2 de abril a audiência 
foi em Mucugê. O destaque, entre os pe-
didos da população, foi pela promoção da 
educação ambiental. Segundo o educador 
Andrei Piovesan, o projeto seria funda-
mental para a preservação da unidade de 
conservação. “O problema do fogo é uma 
questão cultural, que só será superada 
com muita educação”, afirma. A prefeita 
do município, Ana Olímpia colocou a pre-
feitura à disposição para a preservação do 
parque e ressaltou a importância da edu-
cação ambiental.

Guiné, distrito de Mucugê foi cenário 
da 3ª audiência pública em 3 de abril. O 
chefe do parque fez um apanhado históri-
co da criação do PNCD, definindo-o como 
“caixa d’água da Bahia”, por conta do Rio 
Paraguaçu, responsável pelo abastecimen-
to de diversos municípios. Lintomen desta-
cou, ainda, a importância do parque para o 
Estado, em função da enorme variedade de 
espécies da fauna e da flora que abriga. 

O analista ambiental Pablo Lacazze ad-
vertiu sobre a complexidade envolvida no 
combate aos incêndios. Para ele, a única 
causa de incêndio natural é a provocada 
por raios, sendo as demais causadas pela 
ação humana, caçadores, exploradores de 
madeira, pecuaristas e piromaníacos.

Caeté Açu – A última reunião ocorreu 
em 4 de abril, no Distrito de Caeté Açu, 
popularmente conhecido como Capão. A 
comunidade demonstrou insatisfação com 
a política ambiental, reclamou da falta de 
investigação dos crimes ambientais e da 
dificuldade de denunciar incêndios crimi-
nosos frequentes no local.

Inspeção judicial - Entre os dias 5 e 7 de 
abril, a Justiça Federal e o MPF realizaram, 
com o apoio da Polícia Federal, uma inspe-
ção judicial no Vale do Pati para verificar, in 
loco, o estado de conservação e os prejuízos 
causados pelos incêndios ao patrimônio his-
tórico e paisagístico da unidade. 

Fonte: MPF/BA

Juiz federal Leonardo Pauperio e a equipe organizadora das audiências públicas na Chapada

Divulgados os aprovados 
em seleção de estagiários 

de nível superior 
Os estudantes dos cursos superiores de 

Administração, Ciências Contábeis, Ciên-
cias Econômicas, Secretariado, Estatística, 
Informática, Matemática, Engenharia Elé-
trica e Engenharia Civil que participaram 
da seleção de estagiários de nível superior 
da Justiça Federal da Bahia já podem con-
ferir se seus nomes estão entre os aprova-
dos no site da nossa Seção Judiciária por 
meio do endereço: http://portal.trf1.jus.br/
sjba/concursos/estagios/estagios.htm. 


