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Aniversariantes
Hoje: Marcos Antônio de Oliveira Aguiar 
(NUASG), Cristovam Gonçalves dos San-
tos (24ª Vara) e Jorlan Santos de Jesus 
(Ilhéus). 
Amanhã: Ailton Brandão Neves (Itabu-
na), Sueli de Souza Borges (NUBES), 
Gustavo Mamede Santanna Xará (Gua-
nambi) e Karlson Santos Souza (Euná-
polis). 
Domingo: Alcione Bahia Araújo de Oli-
veira (22ª Vara), Antônio Jorge Serra 
Reis (Express Clean), Cristovão José 
Cunha Pacheco (14ª Vara), Fernanda Al-
meida Couto Silva Lopes (7ª Vara), Kecia 
Jones Pamponet (13ª Vara), Laura Ondi-
na Urbano de Sousa Darze (22ª Vara) e 
Vick Nardes (ASSERJUF).
Segunda-feira: Cléa Maria Albuquerque 
Ferreira (NUCJU), Tarcilly Pires Miran-
da Santana (Itabuna) e Juliana Maria De 
Oliveira Machado (9ª Vara).
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Expedição da Cidadania realiza centenas 
de atendimentos a populações carentes

A 4ª edição Expedição da Cidadania, re-
alidada de 16 a 27/11 é uma realização da 
AJUFE com parceria da ONG Voluntários do 
Sertão que disponibiliza atendimento odon-
tológico para a população ribeirinha com 
uma equipe de sete dentistas, um motoris-
ta, um enfermeiro e um auxiliar de consul-
tório odontológico em uma carreta com seis 
consultórios dentários, atendendo em média 
120 pessoas por dia. 

Foram realizados mais de 600 procedi-
mentos. Além dos serviços odontológicos, a 
Voluntários do Sertão distribuiu 250 brin-
quedos para escolas por onde a Expedição 
da Cidadania passou e disponibilizou 700 
caixas de medicamentos doados para as 
unidades de saúde e para a unidade médica 
do Exército. O projeto segue até hoje.

O juiz federal de Paulo Afonso João 
Paulo Piropo, coordenador do projeto, jun-
tamente com o empresário Doreedson Pe-
reira foram os idealizadores da parceria da 
ONG na Expedição da Cidadania. 

AGRICULTORES E IDOSOS DO 
SERTÃO BAIANO BENEFICIADOS 
NA EXPEDIÇÃO DA CIDADANIA

A Expedição da Cidadania atravessa o 
sertão da Bahia e de Pernambuco ajudan-
do a fazer a diferença na vida de povoados 
da região. A iniciativa da Ajufe já atingiu 
centenas de cidadãos, que tiveram acesso 
a consultas médicas e odontológicas, tive-
ram esclarecidas suas dúvidas com a Jus-
tiça Federal, o INSS e Ministério Público.

No segundo dia da Expedição, no po-
voado da Agrovila Jusante, no município 
baiano de Glória, a aposentada Cristina 
Rosa de Brito Oliveira, de 88 anos, pôde 
finalmente tirar a segunda via da sua car-
teira de identidade: “É difícil ir até o cen-
tro. A minha antiga identidade estava bas-
tante velha e rasgada, e por isso ninguém 
mais aceitava ela. Para ir na cidade custa 
caro e não fica pronto na hora. Ainda bem 
que a consegui na Expedição”, comentou.

Outro cidadão que teve a vida mudada 
com a Expedição da Cidadania foi o agri-
cultor Edivaldo Teixeira Hora, de 62 anos. 
Ele conseguiu, por meio do atendimento de 
servidores da Justiça Federal e do INSS, 
dar entrada na tão sonhada aposentadoria, 
após dois anos de tentativas frustradas.

Para o coordenador da Expedição da Ci-
dadania, juiz federal João Paulo Pirôpo, os 
exemplos da senhora Cristina Rosa e do se-
nhor Edivaldo Teixeira ilustram bem a im-
portância da iniciativa: “é um prazer muito 
grande poder ajudar pessoas como essas, 
que vivem e trabalham na roça. Pessoas 
humildes que são imagens verdadeiras do 
tão sofrido sertanejo nordestino”.

JUÍZES E DESEMBARGADORES DA 
EXPEDIÇÃO DA CIDADANIA VISITAM 
TRIBOS INDÍGENAS DE RODELAS  

Comunidades indígenas de Rodelas re-
ceberam visitas da 4ª edição da Expedição 
da Cidadania, na Bahia e em Pernambuco. 
Durante os encontros, os líderes expuseram 
suas preocupações e pediram celeridade 
nos processos nos quais são partes.

Estiveram na comitiva as desembarga-
doras federais Gilda Sigmaringa Seixas e 
Selene Almeida e a juíza federal Alessan-
dra Aranha que visitaram a tribo dos Tuxás. 
O grupo foi recebido pelo cacique Sandro 
Hawaty Arfer Tuxá no centro cultural da al-
deia, no perímetro urbano de Rodelas.

Após uma longa conversa, os Tuxás 
apresentaram o “Toré”, ritual com cânticos 
e danças e uso de cachimbos rituais para 
atrair as forças protetoras da “aldeia” aos 
membros da Expedição.

O juiz federal João Paulo Pirôpo, coor-
denador do projeto, visitou as tribos Tuxás 
e os Atikuns. Após ver de perto os costu-
mes e as danças, o magistrado destacou o 
diálogo franco e aberto com as lideranças e 
o serviço prestado à população.

“Fomos muito bem recebidos. Eles 
apresentaram seus argumentos e conse-
guiram o compromisso de que a Justiça 
Federal analisará os casos de forma célere 
e justa para as partes envolvidas”, comen-
tou Piropo. A Expedição atendeu mais de 
20 índios atikuns, com serviços médicos e 
odontológicos e emissão de documentos.

Fonte: AJUFE

Ajuda para o Hospital 
Martagão Gesteira

Atendendo ao convite do Hospital Mar-
tagão  Gesteira,  as servidoras Doris Fer-
nandes, Maria Eugênia Lage e o enfermeiro 
Cristiano Cardozo retornarão, neste mês 
natalino, as visitações às crianças hospita-
lizadas. 

Segundo a gerente operacional do 
Hospital, há uma grande necessidade de 
lençóis, uma vez que há crianças que per-
manecem internadas por um longo perío-
do, acompanhadas de seus familiares, e o 
hospital não dispõe de lençóis suficientes .

Quem puder colaborar, favor enviar os 
lençóis, até o dia 11/12 para o PRO-SO-
CIAL, aos cuidados de Cristiano e Doris.

Especificações dos lençóis: cor bran-
ca, solteiro, 100% algodão (pois resiste 
as lavagens frequentes).

Missa de 30º dia
O advogado Edgar Silva, com 102 

anos, assiduamente comparecia à Justiça 
Federal. Muitos servidores, como Luzineide 
Oliveira (Biblioteca) e Marlene Pinho (7ª 
Vara), sempre se admiravam com sua vi-
talidade e seu profissionalismo. Edgar Silva 
faleceu há 30 dias e os amigos e familiares 
realizarão hoje a missa em sua homena-
gem às 19h na Igreja Santa Terezinha, em 
frente ao Shopping Barra.

A Seção Judiciária da Bahia realiza nos dias 2 e 3/12 o Seminário Internacional Brasil/
Argentina com o tema “O Novo Código de Processo Civil Brasileiro, a Constituição e o Acesso 
à Justiça: reflexões Dogmáticas, Culturais, Históricas, Sociológicas e Metodológicas”. 

O Seminário tem na coordenação geral e científica o juiz federal, professor doutor 
Wilson Alves de Souza e ocorrerá no Auditório Ministro Dias Trindade, a partir das 14h.

Para inscrever-se o interessado deve utilizar o endereço www.jfba.jus.br/processos/se-
der_2014_2/seminario. Para confirmação das inscrições, no primeiro dia do evento deve 
ser feita doação de 1k de alimento não perecível para entrega a instituições de caridade.

OAB-BA reelege seu 
presidente Luiz Viana
A chapa Mais OAB, encabeçada pelo 

atual presidente da seccional baiana da 
Ordem, Luiz Viana, venceu as eleições rea-
lizadas no último dia 25/11. Luiz Viana re-
cebeu 8.029 votos, ou seja, 53% do total 
com 81% das urnas apuradas. 

O segundo colocado foi a chapa Cora-
gem para Renovar, que teve Carlos Rátis 
como candidato a presidente. O grupo re-
cebeu 5.127 votos (34% do total). As cha-
pas OAB Livre e Nova OAB receberam 682 
e 25 votos, respectivamente.

A diretoria eleita é composta por Ana 
Patrícia Leão (vice-presidente), Carlos Al-
berto Medauar (secretário-geral), Pedro 
Nizan Gurgel (secretário-geral adjunto) e 
Daniela Lima Borges (tesoureira).

Luiz Viana Queiroz presidiu a OAB da 
Bahia nos últimos três anos. Antes, foi con-
selheiro federal por cinco anos. Formado 
em direito pela UFBA, possui especializa-
ção em Direito Eleitoral, Municipal, Público 
e Cível, é procurador do Estado da Bahia e 
professor de Direito da UCSal.


