
Aniversariantes - Hoje: Juiz federal 
Paulo Roberto Lyrio Pimenta (18ª Vara), 
Joseneide Pereira Farias Guirra (Cam-
po Formoso) e Weber Antônio de Jesus 
Correia (6ª Vara). Amanhã: Juiz federal 
Fabio Rogério França Souza (21ª Vara), 
Antônio Carlos de Brito Ramalho (NU-
CJU), Márcia Cristina de Freitas (Biblio-
teca) e Irineu Barbosa De Oliveira Junior 
(Servit Serviços). Domingo: João Paulo 
Meireles Souza (12ª Vara) e Jamile Por-
to Rodrigues (Feira de Santana). Segun-
da-feira: Kate Anne Edwards de Oliveira 
(Turma Recursal), Amilton Silva de Car-
valho (Barreiras), Marli Bastos Queiroz 
Barreto (11ª Vara) e Marco Antônio Pe-
reira Soares (Ilhéus). Parabéns!
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Edésio se prepara para 
seu 16º ano correndo

na São Silvestre

Foto: Fabrício Vampré (NUCGP)

Famoso por sua coleção de pódios 
que, consequentemente, o tornaram a 
figura mais publicada no JFH, Edésio 
de Oliveira Santos, corredor maratonis-
ta e funcionário terceirizado da empresa 
Servit Serviços, se prepara agora para 
encerrar o ano de 2019 na corrida mais 
famosa e tradicional do país, a São Sil-
vestre.

Recentemente ele conquistou o bi-
campeonato no Circuito Sesc de Corridas 
- Etapa Salvador e no Circuito Sesc de 
Corridas - Etapa Ilha de Itaparica, além 
de ter sido campeão de categoria na Cor-
rida Largue a Enxada Correndo, no muni-
cípio de Governador Mangabeira (povoa-
do de Quixabeira).

Este ano será a 16ª vez que participa 
da São Silvestre. Em 2018, dentre os 30 
mil corredores, Edésio ficou em 279º na 
classificação geral, devido a uma lesão 
na perna, mas ainda assim conseguiu o 
16º lugar na sua categoria.

Porém, por não ser um atleta patroci-
nado, para conseguir participar das cor-
ridas fora da cidade, Edésio conta com a 
ajuda de doações. A Servit Serviços cola-
borou com algumas dispesas para a São 
Silvestre, mas atualmente ele precisa de 
passagem de volta e auxílio para estadia 
e alimentação para 3 dias.

Quem quiser colaborar basta fazer o 
depósito de qualquer quantia na conta-
-poupança n. 15000-4, agência 0640, 
operação 013, da Caixa Econômica Fe-
deral.

Aviso do Pro-Social 
sobre autorização

para cirurgias eletivas

O Pro-Social informa que durante 
o período do recesso forense não serão 
emitidas autorizações para cirurgias ele-
tivas, lembrando que os procedimentos 
urgentes dispensam  autorização prévia.
As demais autorizações (exames, trata-
mentos seriados) poderão ser solicitadas 
normalmente.

Informa, ainda, que os pedidos de re-
embolso deverão ser solicitados através 
do SEI, até o dia 16/12. O pagamento do 
referido reembolso está programado para 
o dia 19/12/2019.

Subseção Judiciária de Guanambi encerra 
JEF Itinerante com saldo positivo

O Juizado Especial Federal Itinerante 
da Subseção Judiciária de Guanambi foi 
realizado nos dias 25 a 27 de novembro 
de 2019, na comunidade quilombola de 
Barra da Parateca, Município de Cari-
nhanha/BA e também nos dias 28 e 29 
de novembro de 2019, na comunidade 
quilombola de Parateca, Município de 
Malhada/BA.

O saldo foi altamente positivo, ten-
do sido proferidas 367 sentenças, dos 
seguintes tipos: 263 Sentenças homo-
logatórias de acordo; 13 Sentenças pro-
cedentes; 75 Sentenças improcedentes, 
14 Sentenças extintivas e duas Senten-
ças parcialmente procedentes. Também 
foram proferidos despachos em nove pro-
cessos.

O JEF Itinerante  realizou, ainda,  
376 audiências em ações previdenci-
árias, com os seguintes objetos: 116 
auxílio-doença; 108 de salário materni-
dade; 72 aposentadorias por idade de 
segurado especial; 50 BPC-LOAS, 11 
pensões por morte; dez aposentadorias 
por invalidez, cinco seguros defeso, 
além de quatro outros de tipos diver-
sos. 

O projeto foi realizado pela Subseção 
Judiciária de Guanambi, e fizeram parte 
da equipe composta sob coordenação do 
Juiz Federal Filipe Aquino Pessôa de Oli-
veira, a Juíza Federal Substituta Danie-

le Abreu Danczuk e os servidores  Tales 
Matos Amorim (Diretor de Secretaria), 
Whalisson Ribeiro Frota, Liliane Cardo-
so Cotrim, Ronnie Cleuber Silva Moreira, 
Deisyanne Santana Teixeira Vieira, Gus-
tavo Mamede Sant’anna Xará, João de 
Matos Pereira de Souza Neto.

Além de Parateca, também puderam 
contar com a prestação de serviços ju-
risdicionais pelo JEF Itinerante as comu-
nidades quilombolas Barra do Parateca, 
Pau D’Arco-Parateca e Tomé Nunes, si-
tuadas nos municípios de Malhada e Ca-
rinhanha, nas proximidades do Rio São 
Francisco.


