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Aniversariantes  
Hoje: Cátia Maria Borges (15ª Vara), 
Marcos Augusto Ribeiro (NUCRE), 
Sandra Cardoso Figueiredo (Express 
Clean) e Thaís Giovanna Negreiros 
(Turma Recursal). Amanhã: Dra. Cláu-
dia Oliveira da Costa Tourinho Scarpa, 
juíza federal da 4ª Vara, Glaucia Vi-
viane de Oliveira Moura (Eunápolis), 
Ivanio Carvalho da Costa (Áquila) e 
Jessica Santana Costa (22ª Vara).

Parabéns!!!

20 de novembro: Dia da Consciência Negra
Hoje é Dia da Consciência Negra, 

um feriado em mais de 250 municípios 
brasileiros. A data lembra o dia em que 
foi assassinado, em 1695, o líder Zum-
bi, do Quilombo dos Palmares, um dos 
principais símbolos da resistência negra 
à escravidão.

O 20 de novembro foi instituído como 
data de referência para o movimento em 
contraposição ao 13 de maio, quando foi 
decretada a abolição da escravatura pela 
princesa Isabel, em 1888.

Zumbi foi o personagem histórico que 
representou a luta do negro contra a es-
cravidão, no período do Brasil Colonial. 
Ele morreu em combate, defendendo seu 
povo e sua comunidade. Os quilombos 
representavam uma resistência ao siste-
ma escravista e também um forma cole-
tiva de manutenção da cultura africana 
no Brasil.

Zumbi dos Palmares foi líder do Qui-
lombo dos Palmares, comunidade livre 
formada por escravos fugitivos das fazen-
das, localizado na Serra da Barriga, que, 
atualmente, faz parte do município de 
União dos Palmares. Na época em que 
Zumbi era seu líder, Palmares alcançou 

uma população de aproximadamente 30 
mil habitantes. 

Embora tenha nascido livre, foi cap-
turado quando tinha por sete anos de 
idade. Entregue a um padre católico, 
recebeu o batismo e ganhou o nome de 
Francisco. Aprendeu a língua portuguesa 
e a religião católica, chegando a ajudar o 
padre na celebração da missa.

Porém, aos 15 anos de idade, vol-
tou para viver no quilombo onde, com 
25 anos tornou-se líder de Palmares, 
comandando a resistência contra as to-
pas do governo. Durante seu “governo” a 
comunidade cresceu e se fortaleceu, ob-
tendo várias vitórias contra os soldados 
portugueses. Zumbi mostrou grande ha-
bilidade no planejamento e organização 
do quilombo, além de coragem e conhe-
cimentos militares.

O bandeirante Domingos Jorge Ve-
lho organizou, em 1694, um grande 
ataque a Palmares. Após uma intensa 
batalha, a sede do quilombo foi total-
mente destruída. Ferido, Zumbi conse-
guiu fugir, porém traído por um antigo 
companheiro foi entregue as tropas do 
bandeirante. Aos 40 anos de idade, foi 

degolado e esquartejado em 20 de no-
vembro de 1695.

“Deus da Guerra”, “Fantasma Imortal” 
ou “Morto Vivo”. Seja qual for a tradução 
correta do nome Zumbi, o seu significa 
do para a história do Brasil e para o mo-
vimento negro é praticamente unânime: 
Zumbi dos Palmares é o maior ícone da 
resistência negra ao escravismo e de sua 
luta por liberdade.

Calendário de solicitação 
de material em 2015

Mês Data de 
abertura

Data de
fechamento

Janeiro 12 16
26 30

Fevereiro 09 13
18 24

Março 09 13
23 27

Abril 06 10
20 24

Maio 04 08
18 22

Junho 08 12
22 26

Julho 06 10
20 24

Agosto 03 07

17 21
Setembro 08 11

21 25
Outubro 05 09

19 23
Novembro 09 13

23 27
Dezembro 07 11

Recesso Recesso

Só serão admitidas solicitações fei-
tas no sistema informatizado e nos pe-
ríodos do calendário, exceto em caso 
extraordinário devidamente justificado 
pelo magistrado responsável pela Vara 
ao Diretor do Foro e por este aceito. Os 
materiais serão entregues no período da 
manhã na semana subsequente ao últi-
mo dia do fechamento da solicitação ou 
à medida em que forem encaminhadas 
as solicitações. No dia do fechamento 
das solicitações de materiais o sistema 
será encerrado às 17h.

A Portaria 265, de 03/11/2014, da 
DIREF, estabelece o calendário abaixo, 
para solicitação de material em 2015.

A Justiça Federal – Seção Judiciária 
da Bahia abre hoje uma exposição de-
dicada a Edésio Santos, funcionário da 
Express Clean, que trabalha há oito anos 
nesta Casa. 

Edésio é um atleta de alta performan-
ce que e completa agora 15 anos de uma 
carreira repleta de medalhas, troféus e 
muitos pódios em várias partes do Brasil, 
biografia que agora nossa Seccional traz 
ao público em forma de exposição.

Os seus feitos lhe garantem a admi-
ração dos colegas de trabalho e lhe ren-
deram inúmeras matérias publicadas no 

Exposição nesta Seccional retrata
trajetória de vitórias de Edésio Santos

JFH que também compõem a exposição. 
O esporte surgiu em sua vida de modo 
sutil. Aos 30 anos, buscando fazer algo 
que o mantivesse longe dos vícios em ci-
garro e álcool, Edésio viu a corrida como 
uma alternativa que poderia também lhe 
tirar do sedentarismo. O começo foi difí-
cil, seu corpo não estava acostumado à 
nova rotina, mas, com esforço e dedica-
ção, ele passou a melhorar a cada ano.

O incentivo a continuar investindo 
na corrida surgiu também através de 
um ídolo: Vanderlei Cordeiro de Lima. 
O atleta brasileiro, bicampeão dos Jogos 

Panamericanos e medalha de bronze nos 
Jogos Olímpicos de 2004, sempre o ins-
pirou por suas conquistas e sua persona-
lidade modesta. Ele inclusive pode reali-
zar o sonho de conhecê-lo pessoalmente 
em uma maratona.

E se antes Vanderlei servira de espelho 
para a vida de Edésio, hoje o próprio Edé-
sio serve de espelho para incentivar vários 
outros amigos e colegas de trabalho.

Contando somente os últimos três 
meses deste ano, ele foi campeão geral 
duas vezes (Maratona Caixa da Bahia e 
Corrida Track Field Run Series); cam-
peão na sua categoria quatro vezes 
(Maratona Caixa da Cidade do Rio de 
Janeiro, 20º Maratona de São Paulo, 
Corrida da ASA e Corrida da Águia); e 
vice-campeão geral em mais duas cor-
ridas (Corrida Juventude de Candeias e 
Corrida Night Run Júpiter). Engana-se 
quem acha que a história dele parou por 
aí. Até o fim deste ano, Edésio vai parti-
cipar de mais cinco corridas, incluindo a 
São Silvestre, no dia 31/12.

Além de trazer ao público algumas 
de suas conquistas, a exposição que 
hoje a Seção Judiciária da Bahia tem o 
orgulho de inaugurar, pretende também 
contar com apoio e doações de qualquer 
pessoa que deseje ajudá-lo a custear as 
viagens para participar das maratonas 
que acontecem pelo Brasil. Para tanto, 
basta fazer o depósito de qualquer valor 
na conta-poupança n. 15000-4, agên-
cia 0640, operação 013,  da Caixa Eco-
nômica Federal.


