
Aniversariantes
Hoje: Dr. Cândido Moraes Pinto Filho 
(20ª Vara), Nara Carvalho (NUCJU), 
Aroldo Andrade (Feira de Santana), 
Gutavo Santos (NUTEC), André Luis 
do Amor Divino (Áquila), João Marcelo 
Oggioni e Fabiana Rocha (ambos da 1ª 
Vara). Amanhã: Luiz Antonio Machado 
(NUASG), Maria Emilia Flores (Ilhéus) e 
Valdir Alves (Áquila).

Parabéns!!!
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Por Manuela  Maciel (21ª Vara)

O JFH de 09/10/2013 divulgou que 
a 21ª Vara conseguiu reduzir em 100% 
o consumo de copos d’água descartá-
veis em 2013, já que não houve ne-
nhum pedido desses copos descartáveis 
neste ano.

Nesse momento de alegria, por ter-
mos alcançado a nossa meta, não po-
demos esquecer que nada disso seria 
possível sem os nossos anjos anônimos, 
entre eles dona Joselita (foto acima), 
a nossa Josi, a copeira do 2º andar do 
Prédio do JEFs. Com o seu jeito discre-
to, sempre sorridente e prestativa, dona 
Josi executa o seu trabalho com absolu-
ta excelência. 

Sabemos que a aquisição dos nossos 
copos de vidro lhe dão bastante traba-
lho, por isso gostaríamos de agradecer-
lhe publicamente pela ajuda diária. 
Muito obrigada Josi, sem você não con-
seguiríamos este êxito!!! 

Aproveitando a oportunidade, vale 
uma reflexão e um agradecimento a to-
dos os nossos colaboradores: prestado-
res de serviços, seguranças, atenden-
tes, copeiras, recepcionistas, auxiliar 
de serviços gerais, pessoas que, muitas 
vezes, não sabemos sequer o nome, 
mas que nos prestam serviços preciosos 
e indispensáveis. 

A nossa gratidão a todos. Vocês fa-
zem parte do nosso sucesso. 

Margem
da Palavra
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Despedida 

A servidora Ivonete Castro Santana 
despediu-se da Justiça Federal no último 
dia 4/10 cercada pelos colegas de traba-
lho. Nete, como é carinhosamente conhe-
cida, aposentou-se depois de 20 anos na 
Justiça Federal, tempo em que foi supervi-
sora da SELEP e da SEBES, trabalhou na 
6ª e 13ª Varas e exerceu as Diretorias do 
NUASG e da SECAD.

Na sua despedida ela foi homenagea-
da pelos colegas. O diretor do NUCRE e 

as servidoras Conceição 
Moraes, Liliana Paim, 
Rosane Cerqueira e Ros-
sana Leite declararam 
que desejam que a cole-
ga seja muito feliz nessa 
nova etapa da sua vida. 

Os colegas lembraram 
que Nete sempre foi uma 
servidora extremamen-
te comprometida com o 
trabalho sem esquecer 

como aproveitar as coisas boas da vida, 
construindo, a partir da Justiça Federal, sua 
estabilidade financeira e merecendo de todos 
os colegas todo o respeito e a confiança.

Nete, bastante emocionada, agradeceu 
pela homenagem e disse que passou a ver 
a vida de outra maneira após atravessar di-
fícil período em que lutou contra o câncer: 
“Quem passa por isso não tem como fingir 
que está ensaiando para a vida. A priorida-
de passa a ser a própria vida”, declarou.

Vice-prefeita de Salvador visita Direção do Foro

A vice-prefeita de Salvador, professora 
Célia Sacramento, esteve em visita à Dire-
ção do Foro na última quarta-feira, 9/10, 
quando foi recebida pelo diretor do Foro, juiz 
federal Ávio Novaes. 

Acompanharam a vice-prefeita na visita 
o padre Severino Perini, presidente do Cen-
tro de Direitos Humanos Franco Pellegrini 
(CEDHU), a secretária do mesmo centro, 
Eliete Lima, na foto ao lado com a direto-
ra da SECAD, Sandra Barco Nogueira, e a 
servidora Rosane Cerqueira, integrante da 
Comissão de Ação Social da DIREF. Outros 
membros do CEDHU também acompanha-
ram a vice-prefeita.

A vice-prefeita relatou 
sua trajetória como mili-
tante dos movimentos so-
ciais e a sua infância po-
bre, em uma família de 12 
irmãos, quando, segundo 
ela, foi resgatada do “des-
tino comum das crianças 
pobres da periferia” pelas 
ações da Igreja Católica. 

Célia Sacramento já 
conhecia o trabalho da 
pastoral da Sussuarana, 

bairro em que tem parentes e onde já re-
alizou palestra a convite da comunidade. 
Ela disse que pelo menos três vezes por 
semana realiza visita aos bairros. Declarou 
ainda que a prefeitura tem dado especial 
atenção às comunidades carentes e que, 
para a Feira de Cidadania que a Justiça Fe-
deral e o CEDHU realizarão na Sussuarana, 
será disponibilizada uma kombi do CRAS - 
Centro de Referência de Assistência Social, 
unidade pública estatal descentralizada 
da Política Nacional de Assistência Social, 
responsável pela oferta de serviços da Pro-
teção Social Básica nas áreas de vulnerabi-
lidade e risco social que visa a fortalecer a 
função protetiva das famílias, prevenindo a 

ruptura de vínculos, promovendo o acesso 
e usufruto de direitos e contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida. 

O diretor do Foro afirmou que tem visto 
com alegria a dedicação do CEDHU e lem-
brou à vice-prefeita um pleito da comunida-
de pela continuidade da obra de um posto 
de saúde da família, ao que ela respondeu 
que está dando andamento ao pedido, já 
tendo sido assinada a ordem de serviço. 

A vice-prefeita informou que até dezem-
bro todos os postos de saúde devem contar 
com um médico e que pretende requalificar 
todas as unidades. Declarou que esteve às 7 
horas da manhã no Posto de Saúde da Sus-
suarana e encontrou pessoas que estavam 
na fila desde as 4 horas da madrugada.

Dr. Ávio Novaes também cobrou a ins-
talação de uma nova escola no bairro e Cé-
lia Sacramento garantiu que a prefeitura já 
transferiu para o Estado o terreno e agora 
cabe a este ente público iniciar a constru-
ção. O magistrado lembrou que tem recebi-
do pedidos da comunidade para a implan-
tação de uma linha que ligue Sussuarana 
a Mussurunga e a vice-prefeita  prometeu 
encaminhar o pleito à Secretaria de Trans-
portes.

Ministra Eliana 
Calmon contesta 
questionamentos

A ministra do Superior Tribunal de Justi-
ça Eliana Calmon contestou questionamen-
tos apresentados contra ela no Conselho 
Nacional de Justiça sob a alegação de que 
estaria dedicando-se à atividade político-
partidária, o que é vedado a magistrados 
pela Constituição Federal.

O CNJ, do qual Eliana Calmon já foi-
corregedora, arquivou sumariamente a 
representação movida pelo desembarga-
dor Willian Roberto de Campos, do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, contra a 
ministra por entender que Eliana Calmon 
apenas tem sido cortejada por partidos 
políticos em "conversas", não havendo 
"falta funcional".

O TJ-SP foi o tribunal por onde Elia-
na Calmon iniciou uma investigação nas 
declarações de renda dos magistrados do 
tribunal por supostos enriquecimentos 
ilícitos. Antes de conseguir ir ao encalço 
de juízes para investigar contracheques, 
a então corregedora-nacional de Justiça 
declarara que só inspecionaria o tribunal 
paulista "no dia em que o Sargento Garcia 
prender o Zorro".

Eliana Calmon não nega as conversas 
que tem tido com partidos políticos, mas 
se diz "um pouco" preocupada com as mo-
vimentações contrárias a uma eventual 
candidatura sua a algum cargo eletivo. A 
ministra diz que não escolheu a qual parti-
do vai filiar-se e se vale do prazo estendido 
- abril do próximo ano - para eventual filia-
ção partidária permitido a magistrados.

Eliana Calmon deve se lançar ao Se-
nado. A ministra diz que há um espaço a 
ser preenchido por um novo senador na 
atuação do Legislativo na área jurídica.


