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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Marcus Vinicius Souza Soares 
(Turma Recursal), Angeline Nardelli 
Fonseca (Paulo Afonso), Gislianne de 
Souza Raffaele (Itabuna), Paulo Hen-
rique Castro (Barreiras), Fábio Luís 
dos Santos Farias (Ilhéus), Ricardo 
Dias Cardoso e Ester Maria Correia 
Madureira (ambos de Vitória da Con-
quista). Amanhã: Dr. Dirley da Cunha 
Junior, juiz federal da 5ª Vara, Israel 
Santos (Ilhéus), Fernanda Beatriz de 
Jesus Ribeiro (22ª Vara), Valdeci de 
Jesus Souza (Delta). Parabéns!!!

Arnaldo Esteves Lima é 
o novo corregedor-geral 

da Justiça Federal 
O ministro Arnaldo Esteves Lima, do 

STJ, tomou posse no dia 18/03 como 
corregedor-geral da Justiça Federal. O 
ministro passa a ser o diretor do Centro 
de Estudos Judiciários e presidente da 
Turma Nacional de Uniformização do 
Juizados Especiais. 

O ministro fez uma menção especial 
ao antecessor João Otávio de Noronha. 
“Procurarei dar sequência a seu traba-
lho, não com iguais eficiência e dina-
mismo, mas, certamente, com o mesmo 
zelo pela coisa pública”. 

Já o ministro Noronha, ao se despedir, 
ressaltou que o Brasil precisa de uma nova 
Justiça Federal: “Não se pode falar em efe-
tividade sem racionalidade de trabalho.” 
Ele falou da satisfação ao entregar o cargo 
para um juiz de carreira. E acrescentou: 
“Alerto, ministro Arnaldo Esteves Lima, 
que neste cargo é preciso cautela, pru-
dência. Mas é fácil gerir a Justiça Federal 
porque nela só trabalham profissionais do 
mais alto gabarito, vocacionados”. 

A Oral-B e a Turma do Bem reali-
zaram a maior triagem odontológica 
do mundo, que aconteceu, simultane-
amente, em 250 municípios do Brasil, 
em 10 países da América Latina e Por-
tugal. Em Guanambi, a triagem aconte-
ceu na segunda-feira, 18/03, na escola 
Professora Enedina Costa de Macedo, 
sob a Coordenação da Dra. Janaína 
Vasconcelos, credenciada do Pro-So-
cial. Em Salvador, o evento aconteceu 
nos Órfãos de São Joaquim. 

O objetivo do projeto Dentista do 
Bem é identificar adolescentes de baixa 
renda, com idade entre 11 e 17 anos, 
que necessitam de tratamento odonto-

AGENDA
CULTURAL

COLEGAS

A Agenda Cultural de hoje é suges-
tão da servidora Ana Carla Furrer, di-
retora da Secretaria da 1ª Vara, a pro-
pósito da comemoração, que acontece 
amanhã, 21 de março, do Dia Interna-
cional da Síndrome de Down.

 Este dia foi escolhido por ser a 
alteração no par de cromossomos 21 
que, com a síndrome, passa a ser trio 
e não mais par.

Ana Carla aproveita a oportuni-
dade para divulgar o filme Colegas: 
“Vale à pena assistir a esse filme 
leve, divertido e interessante, que 
tem como atores principais três 
pessoas com Síndrome de Down. A 
película ganhou o Kikito de melhor 
filme no último Festival de Cinema 
de Gramado”.

Na trama, Stallone, Aninha e 
Márcio trabalham na videoteca do 
instituto onde moram. Cinéfilos as-
sumidos, daqueles que sabem as 
falas dos filmes decoradas, um belo 
dia eles assistem a “Thelma & Loui-
se”, de Ridley Scott, e decidem fugir 
em busca de seus sonhos. Stallone 
quer ver o mar, Aninha quer casar e 
Márcio quer voar.

Ana Carla é mãe de uma criança 
com a Síndrome de Down. Ela afirma 
que sua filha Paulinha é respeitada, 
amada e criada como outra criança 
qualquer. “Ela estuda em escola re-
gular, lê e escreve bem, e briga muito 
pelos direitos dela. É uma filha que dá 
um pouco mais de trabalho, mas que 
dá muitas alegrias também”, garante 
uma orgulhosa e coruja Ana Carla.
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Governador da Bahia teve papel relevante 
na aprovação em 1º turno pela Câmara 

da PEC que cria quatro novos TRFs 
Diversos juízes federais, deputados 

e senadores estão, há tempos, envolvi-
dos na longa luta pela aprovação da PEC 
544/02 que cria quatro novos TRFs. No 
caso da Bahia, o governador Jacques 
Wagner exerceu um papel extremamente 
relevante nesse processo.

O governante do nosso Estado inter-
cedeu junto à presidente da República 
Dilma Roussef, de quem é muito próxi-
mo, tanto política quanto pessoalmente, 
no sentido de convencer os deputados fe-
derais na base aliada do governo da im-
portância da aprovação do texto da PEC 
em primeiro turno.

Ainda no mês de dezembro do ano 
passado, o governador recebeu em au-
diência uma comissão de juízes fede-
rais baianos, composta pelos magistra-
dos Saulo Casali, Pompeu Brasil, Nilza 

Reis, Carlos d’Ávila e Dirley da Cunha Jr. 
Registre-se o papel importante também 
exercido pelo deputado federal Amauri 
Teixeira (PT-BA),  coordenador da frente 
parlamentar criada para apoiar a propos-
ta, um dos maiores entusiastas da apro-
vação da PEC, que foi quem viabilizou a 
audiência com o governador.

O juiz federal Pompeu de Sousa Brasil 
lembra que o governador do Estado mos-
trou-se extremamente sensível ao pleito da 
comissão de magistrados, demonstrando 
grande interesse no projeto, tendo feito di-
versos questionamentos sobre o contexto 
da Justiça Federal de 1º e 2º graus, quan-
do se comprometeu a empenhar-se com 
todas as suas forças para que o projeto 
fosse aprovado. Jacques Wagner também 
louvou os juízes pela luta que reputou de 
extrema importância para o Judiciário do 
nosso Estado e também para o País.

Dias antes da aprovação da PEC em 
primeiro turno pela Câmara Federal, o 
governador esteve com a presidente da 
República, quando teve a oportunidade 
de atuar como valioso porta-voz da clas-
se jurídica baiana longamente empenha-
da na antiga luta pela criação dos quatro 
novos TRFs, demonstrando, assim, que 
os magistrados, juristas e jurisdicionados 
baianos podem ter no governo do Estado 
um parceiro fundamental para a aprova-
ção, também no segundo turno, da PEC 
554/02, cujo objetivo principal é desafo-
gar o TRF da 1ª Região e ampliar o aces-
so da população à Justiça.

A PEC que já foi aprovada pelo Se-
nado, também já retornou da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania 
com redação final e pode ser submetida 
ao segundo turno na Câmara sem preci-
sar retornar ao Senado. 

Jovens de Guanambi recebem 
triagem odontológica

lógico. Os jovens selecionados 
são encaminhados para den-
tistas voluntários, que fazem 
todo o tratamento gratuita-
mente. 15 mil jovens estavam 
previstos para passarem pela 
triagem no dia 18 de março. 

A Oral-B apoia o projeto 
Dentista do Bem, incentivando 
o maior movimento de dentistas 
do mundo para a melhoria da 
saúde bucal dos jovens. Desde 
que Oral-B se uniu ao Dentista 
do Bem, o projeto cresceu. Fo-
ram mais de 8 mil jovens con-
templados com tratamento gra-
tuito e mais de 4 mil dentistas 
aderiram ao movimento.

Os Dentistas do Bem con-
tam com o trabalho voluntá-
rio de cirurgiões-dentistas que 
atendem jovens de baixa renda, 
proporcionando-lhes tratamen-
to odontológico gratuito e tem a 

maior rede de voluntariado especializado 
do mundo. São mais de 14 mil dentistas 
em cerca de mil municípios brasileiros. 

A seleção beneficia adolescentes mais 
pobres, com problemas bucais mais gra-
ves e os mais velhos, que estão mais pró-
ximos do primeiro emprego. Os dentistas 
voluntários atendem os adolescentes 
selecionados até completarem 18 anos. 
Curativo, preventivo e educativo, o trata-
mento é totalmente gratuito e completo, 
incluindo, se necessário, radiografias, or-
todontia, próteses e implantes.

Mais informações sobre o projeto po-
dem ser obtidas no site www.tdb.org.br.


