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Aniversariantes – Hoje: Dra. Maizia Seal Carvalho Pamponet, juíza federal da Subseção de Itabuna, Rutemberg Nunes (6ª Vara), Simone Bonelli Didier (5ª Vara), Saul 
Tadeu Paim (NUCJU) e Manuela de Barros (12ª Vara). Amanhã: José Nilton Barbosa Fonseca (Juazeiro) e Kaique Ramon Domingues Canário (NUCJU). Domingo: Fernan-
da Giacomo Passos Suzart (Turma Recursal), Andréia Pereira (Juazeiro), Yeda Bomfim Fernandes (NUCJU), Álvaro Antonio Brito Reis (NUCAF). Segunda-feira: Dr. Pedro 
Alberto Holliday, juiz federal da Subseção de Itabuna, Soraia Borges de Barros Pereira (NUCAF), Kátia Arnold (24ª Vara), Camila Maciel (Itabuna), Cristiano José Cabral 
(7ª Vara), Marcelo Cardoso Rocha (6ª Vara), José Rosa (23ª Vara) e Márcia Santana de Souza (Bom Jesus da Lapa). Parabéns!!!

Em 17 de maio, comemora-se o Dia 
Mundial de Combate à Homofobia. Porém, 
na Bahia, as comemorações se estendem 
por todo o mês de maio, como parte das 
atividades que compõem a segunda edição 
da campanha Maio da Diversidade LGBT, 
uma promoção da Secretaria da Justiça, Ci-
dadania e Direitos Humanos do Estado da 
Bahia (SJCDH), através do Núcleo LGBT.

A campanha consiste em uma grande 
agenda de ações contra a homofobia que 
possuem o intuito de dialogar, informar 
e visibilizar o dia 17 de maio e que, em 
2014, conta com a participação de 18 Mu-
nicípios baianos, que promovem palestras, 
seminários, rodas de conversas, paradas, 
shows, entre muitos outros eventos, totali-
zando mais de 90 ações.

A Cerimônia de abertura da segunda 
edição da agenda Maio da Diversidade 
LGBT aconteceu no dia 8 de maio, na As-

Bahia comemora Dia Mundial 
de Combate à Homofobia

SERVIDOR É HOMENAGEADO 
NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Dentro das atividades da agenda Maio 
da Diversidade LGBT, o servidor Gésner 
Braga, do Setor de Editoração e Divul-
gação desta Seccional, foi homenageado 
no último dia 8, com um prêmio conce-
dido pelo gabinete do deputado estadual 
Bira Coroa, em solenidade na Assembleia 
Legislativa do Estado da Bahia. A ho-
menagem foi prestada a pessoas que se 
destacaram na luta pelos direitos LGBT e 
no combate à homofobia. O troféu foi re-
cebido diretamente das mãos da coorde-
nadora do Núcleo LGBT da Secretaria de 
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 
(SJCDH), Paulett Furacão (foto acima).

Gésner Braga é ativista social do mo-
vimento LGBT na Bahia desde setem-
bro de 2010, quando começou a atuar 
como presidente do Instituto Adé Diver-
sidade Salvador. Hoje compõe o Comitê 
Desportivo LGBT da Bahia e integra o 
Fórum Baiano LGBT. Também partici-
pou ativamente da organização das duas 
edições da agenda Maio da Diversida-
de LGBT, promovidas pela SJCDH em 
2013 e 2014.

sembleia Legislativa do Estado da Bahia, 
juntamente com uma Sessão Especial pro-
movida pelo deputado estadual Bira Coroa 
(veja box abaixo).  No período de 12 a 18 
de maio, o Elevador Lacerda recebeu a ilu-
minação com as cores do arco-íris que re-
presentam a bandeira LGBT. 

No último dia 16, o prefeito ACM Neto 
assinou o decreto de criação do Núcleo de 
Políticas Públicas de Cidadania e Direitos 
LGBT de Salvador, iniciativa da vereadora 
Fabíola Mansur. Também está em curso a 
composição do Conselho Estadual dos Di-
reitos da População de Lésbicas, Gays, Bis-
sexuais, Travestis e Transexuais, cuja posse 
está prevista para o dia 6 de junho.

A programação completa da agenda 
Maio da Diversidade LGBT está disponível 
no endereço www.clippinglgbt.com.br/wp-
-content/uploads/2014/05/maiodadiversi-
dade2.pdf.

Fonte: Núcleo LGBT da Secretaria 
de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos
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Cadeia é desativada em Salvador 
após recomendação do CNJ

A Cadeia dos Barris, em Salvador, será 
desativada. O compromisso foi assumido 
pelo Governo da Bahia durante o Mutirão 
Carcerário realizado pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça entre 28 de abril e 16 de 
maio. A desativação é considerada emble-
mática diante da situação na qual foi en-
contrada a cadeia: 119 presos provisórios 
amontoados no subsolo de uma delegacia 
de forma improvisada, com instalações 
precárias, insalubres e sem as mínimas 
condições de higiene.

No dia 16 de maio, foram transferidos 
59 presos para outras unidades prisionais 
do Estado e hoje, 23/5, serão transferidos 
os demais, com o compromisso de os se-
cretários de Estado de Segurança Pública, 
Maurício Teles Barbosa, e de Administra-
ção Penitenciária e Ressocialização, Nestor 
Duarte Neto, não colocarem mais presos 
no local.

Na avaliação do juiz auxiliar da Presi-
dência do CNJ Luiz Carlos Rezende, a ati-
tude do Governo da Bahia de desativar a 
Cadeia dos Barris de imediato, após a reco-
mendação do Conselho, demonstra postura 
diferenciada. “Antes mesmo de assinado 
o compromisso entre o CNJ e o Governo 
da Bahia, o Poder Executivo local agiu 
prontamente e iniciou a transferência dos 
presos que estavam ali. Estamos confian-
tes nas demais medidas a serem tomadas 
para a melhoria do sistema carcerário da 
Bahia”, avaliou o juiz.

Novas vagas – O Governo da Bahia ga-
rante que vai entregar mais 4 mil vagas no 
Estado em até um ano, pondo fim ao dé-
ficit no sistema prisional baiano, que é de 
3,5 mil presos. Atualmente, existem 9 mil 
vagas em todo o sistema penitenciário da 
Bahia, que tem 12,5 mil presos.

Segundo o secretário de Estado de Ad-
ministração Penitenciária e Ressocializa-
ção, Nestor Duarte Neto, estão em obras 
12 unidades prisionais, sendo sete novas 
(duas femininas e cinco masculinas) e cin-
co sob reforma. “Temos a tranquilidade de 
garantir que todas elas serão entregues 
ainda neste ano porque todas contam com 
recursos próprios do estado”, afirmou o se-
cretário.

Benefícios – Em três semanas de traba-
lho, o Mutirão Carcerário na Bahia avaliou 
6.679 processos, sendo 2.183 de presos 
condenados e 4.496 de presos provisórios. 
Desse total, 338 detentos (entre provisórios 
e condenados) receberam benefícios varia-
dos e 548 pessoas tiveram suas prisões pro-
visórias revogadas.

Durante as próximas duas semanas, o 
Mutirão Carcerário vai prosseguir na Bahia, 
em uma iniciativa do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública do Estado, a fim de ga-
rantir que sejam avaliados todos os processos 
de todas as pessoas presas.

Fonte: CNJ


