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Desembargador Paulo Frota 
recebe homenagens pós-morte 

Teima Frota recebe palavras de apoio do cantor Nilson Chaves. Pág 10 

Vinte e quatro 
juizes conquista-
ram o 
vitaliciamento após 
dois anos de 

ercício da 
magistratura e 
desembargadores 
da Corte formali-
zaram o ato em 
sessão plenária. 
A desembargadora 
Climeniè Pontes 
(foto) cumprimen-
ta a juíza Andréa 
Miralha. 
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INFOR 
ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 

TJE 
Primeira Vara Agrária da hist  ór  ia do 
TJE começa a funcionar em março 

, _ 

    

OnB divulga locais e horários 
das provas do concurso público 
para o Judiciário do Estado 

 

    

membros do TJE 
homenageados pela Prefeitura 
no aniversário de Belém 

  

    

 

Projeto tenta erradicar 
acidentes com escalpelamentos 
nos rios da Amazônia 

PaqO 

 

  

Juíza Rejjane Pereira de Oliveira capacita conselheiros tutelares em Faro. Página 9 

 

      

Código Civil entra em vigor no 
O novo Código Civil brasileiro sancionado pelo 

presidente FHC, dia lO de janeiro deste ano, apresen-
ta em seus 2.046 artigos alterações que atingem di-
versos brasileiros. O novo ordenamento jurídico subs-
titui o anterior elaborado em 1916. Entre as altera-
ções está a redução da maioridade civil, que passa de 
21 para 18 anos. O novo Código entra em vigor em 
janeiro do 2003 e nesse período sugestões e retifica-
ções poderão ser apresentadas ao Congresso Nacio-
nal, que acatará ou não as propostas. 

Confira algumas das principais alterações: 
Família: passa a ser formada pelo casamento civil 

ou religioso, pela união estável. Mães solteiras passam 
a formar família com seus filhos. 

Maioridade: cai de 21 para 18 anos, mas a eman-
cipação pode ser concedida aos 16. 

Casamento: mesmos direitos para os casamen-
tos religiosos e civis. Igualdade de direitos e deveres 
aos cônjuges. 

União Estável: acaba o prazo de dois anos vi-
vendo juntos e para caracterizá-la basta ser pública, 
contínua e duradoura. 

Regime de bens: pode ser alterado entre sepa-
ração total, parcial ou comunhão de bens em qual-
quer momento do casamento. 

Adultério: permanece sendo motivo para sepa-
ração, mas como causa preponderante. Adúlteros 
podem se casar novamente. 

Poder familiar: perdem o poder sobre o filho o 
pai ou mãe que castigá-lo, abandoná-lo ou praticar 
outros atos de violência. 

Filhos adotados: igualdade de direitos a todos 
os filhos biológicos ou adotados. 

Condomínio: limita em 2 o valor máximo da 
multa por atraso de pagamento. Condômino com 
comportamento problemático pode até ser obriga-
do a sair do prédio. 

Propriedade: usucapião cai de 20 para IS anos. 
Imóvel em débito com o fisco pode ser confiscado 
pelo Estado sem direito a indenização. 

Contratos: permite a renegociação de contra-
tos se a prestação tornar-se excessivamente onerosa 

próximo ano 
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Dirigentes do Judiciário tomam 
café da manhã com jornalistas 

Um ano de mais melhorias 
e serviços à população 

Jornalistas de diversos veículos 
de comunicação participaram do café da manhã 

secretário de administra 
ção do Judiciário, Haroldo 
Pontes ofereceu um café da 

manhã aos jornalistas que co-
brem o Tribunal de justiça, dia 
26 de dezembro passado. O ob-
jetivo foi promover uma con-
fraternização para aproximar 
mais dirigentes do Poder com 
jornalistas de diversos veículos 
de comunicação. 

De caráter informal, o café 
começou com a saudação feita 
pelo secretário, que disse ter 
a imprensa um papel funda-
mental para a prática da demo-
cracia, "levando a informação 
a todos e utilizando-a enquan-
to mecanismo de transforma-
ção". A Presidente do TJE, de-
sembargadora Climeniè Pon-
tes, também compareceu, mas 
preferiu não se manifestar. 

Os jornalistas saudaram os 
dirigentes através do editor do 
jornal 'Voz de Nazaré', Ronal-
do Huhn, que elogiou a forma 
como vem sendo conduzida a 

administração da Justiça no Es-
tado. Ele também elogiou a tra-
jetória de trabalho e dedicação 
da desembargadora Climenié 
Pontes, cuja prioridade é dis-
tribuir justiça a todos e levá-la 
aos que ainda não conhecem o 
acesso aos serviços. 

Também presente, o de-
sembargador Milton Augusto 
de Brito Nobre, coordenador 
de Orçamento e Fundo de Re-
aparelhamento do judiciário, 
falou em nome da presidente 
da Corte. Ele afirmou que o Ju-
diciário está sempre aberto para 
repassar aos jornalistas todas as 
informações necessárias para a 
boa compreensão dos cidadãos. 
Ele falou ainda que é através da 
imprensa que o cidadão tem in-
formações acerca do acesso a 
ela e que mecanismos pode uti-
lizar em defesa de seus direitos. 
Milton Nobre disse ainda que 
"todos os atos do Tribunal têm 
a devida transparência que todo 
serviço público precisa ter". 

Ronaldo Huhn editor do Voz de Nazaré parabenizou 
a administração compartilhada do Judiciário 
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Cditorial 

Os trabalhos judiciários que reiniciam em fevereiro próximo, 

após o período de recesso do Tribunal, já contam com uma progra-

mação destinada a promoção e construção de cidadania à popula-

ção, além de melhorias nos serviços prestados e instalações dajusti-

ça. O balanço positivo da administração contabilizado nos relatóri-

os das ações de justiça e cidadania implementadas pelo magistrados, 

aliadas ao equilibrado gerenciamento dos recursos comprovam a 

eficácia do modelo compartilhado de administrar o Poder judiciário 
do Estado. 

No âmbito administrativo foram contempladas com obras de 

construção, reforma e ampliação diversas comarcas como Mocajuba, 

,ortel, Santarém Novo, São João do Araguaia, Curuçá, Uruará, 

Marapanim e Aurora do Pará. Para este ano estão previstas melhorias 
nos fóruns de Ananindeua e Marabá. Em Belém, o antigo prédio 

sede do TJE, o Palácio da Justiça', vai passar por adaptações e 

redimensionamento do espaço físico, possibilitando um funciona-

mento com mais comodidade no Fórum Cível da capital, Museu 

Judiciário, Biblioteca 'Des. Antônio Koury' e Departamento de 

Informática. As obras atendem a preocupação dos dirigentes em 

procurar melhores acomodações aos jurisdicionados, advogados, fun-
cionários e magistrados. 

A Presidente da Corte, desembargadora Climeniè Bernadette 

de Araújo Pontes, está programando para este ano a instalação de 

lO comarcas. Dos 143 municípios existentes no Estado do Pará, só 

97 possuem comarcas instaladas. A expectativa é de que a realiza-
ção do concurso público, em curso, para preenchimento de 60 no-

vas vagas para juiz substituto permitirá um melhor atendimento ju-

diciário no interior. A idéia da Presidente é designar um juiz exclusi-

vo para cada comarca, tão logo seja homologado o processo seleti-
o, ensejando mudanças qualitativas no quadro atual, onde um juiz 

acumula duas ou mais comarcas. 

E dessa forma aproximar mais o judiciário da comunidade, atra-

vés de projetos sociais, como: instalação de postos avançados em 

maternidades que atendam gestantes seguradas pelo SUS para emis-

são da certidão de nascimento aos neonatos; curso de Agentes Co-

munitários de Cidadania; a segunda edição do 'Justiça na Praça', es-

tendendo a todo os municípios; implantação do 2° Pólo-Santarém 
de Penas Alternativas; implantação das Varas Agrárias; criação da 

Ouvidoria Agrária; promoção de seminários, congressos de caráter 

nacional e estadual, e levar aJustiça Itinerante aos municípios cujas 
comarcas ainda não foram instaladas. 

A experiência de levar serviços e material informativo sobre o 

Judiciário do Estado em praça pública, nos dias 7 e 8 de dezembro, 

foi considerada extremamente construtiva pelos dirigentes daJusti-

ça, em razão da grande procura por parte da população e da 

constatação de que o cidadão comum desconhece os instrumentos 

de que pode lançar mão para fazer valer seus direitos. 

Em março, ajustiça vai até o Paar, considerada a maior invasão 

da América Latina, localizada na comarca de Ananindeua, a poucos 

quilômetros da capital. Além de informações sobre processos, os 

moradores do Paar vão poder obter certidões de antecedentes cri-

minais entre outros documentos e serviços que serão oferecidos du-
rante a ação. 
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vagas % 

IS 506,8 

IS 300,3 

17 236,6 

IS 347,4 

15 301,4 

17 78,1 

15 698 

IS 415,9 

17 267,1 

Concurso Público do TJE 

Total de inscritos - 48.443 

Vagas ofertadas - 141 

Relação candidatos/vagas - 343,56 

Total de inscritos por cargos 

Cargo N° de Candidatos 

Escrevente 1a  entrância 

Escrevente 2' entrância 

Escrevente 3a  entrância 

Escrivão ia  entrância 

Escrivão 2' entrância 

Escrivão 3a  entrância 

Of. de Justiça l  entrância 

Of. de Justiça 2 a entrância 

Of. de Justiça 3' entrância  

7.602 

4.505 

4.023 

5.211 

4.521 

1.329 

10.471 

6.239 

4.542 

Incremento na receita 
A Prefeitura de Belém divulgou à imprensa local o incremento ge-

rado na arrecadação da dívida ativa na capital paraense, graças a uma 

parceria com o Judiciário do Estado, através das duas varas de compe-

tência exclusiva para processar ações de execução fiscal ajuizadas pe-

los Poderes Executivos estadual e municipal. De acordo com a titular 

da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), Ester Bemerguy, o valor 

da arrecadação de 2001 atingiu 31,9%  a mais do que o arrecadado 

em 2000. Dos lO mil processos administrativos de 2001, pelo menos 

2 mil já foram citados. A secretária declarou que graças a parceira, 

outros 6,5 mil processos referentes aos três últimos anos também fo-

ram citados. 

Concurso para juiz de direito 
Vários bacharéis em direito se inscreveram, no período de 21 de 

dezembro de 2001 a 18 de janeiro deste ano, no concurso público 

para provimento de 60 vagas de juiz substituto do Judiciário do Esta-

do. Dessas 60 vagas, 5% destinam-se a portadores de deficiência, 

conforme previsto na Constituição Federal, inciso VIII, art. 37 e De-

creto de n° 3.298 de 29. 12.99. As provas serão realizadas em Belém 

e o processo seletivo acontecerá em duas etapas: a primeira objetiva e 

a outra discursiva. A primeira etapa está prevista para o dia 24 de 

fevereiro deste ano. O concurso é presidido pela Vice-Presidente do 

TJE, desembargadora Maria de Nazaré Brabo de Souza e a execução 

está sob a responsabilidade do Centro de Seleção e Promoção de 

Eventos (Cespe), da Universidade de Brasília (UnB). O salário inicial 

do cargo é de R$ 6.984. 

Código Civil 
Sancionado pelo Presidente da República, Fernando Henrique 

Cardoso, o novo Código Civil gera polêmica no meio jurídico. O 

ministro do Superior Tribunal de Justiça (STj), César Asfor Rocha, de-

clarou à imprensa que assuntos relevantes foram 'tangenciados' e não 

puderam avançar em áreas vitais para a sociedade, como questões re-

lacionadas a genética, relações homossexuais e de família e comércio 

eletrônico. 

Serviço odontoór? 
O Secretário de Administração do Judiciário, Haroldo Pontes en-

tregou mais uma cadeira ao serviço odontológico. Com  a nova aquisi-

ção o serviço passa a dispor de três gabinetes possibilitando aos den-

tistas o atendimento de um número maior de servidores e de seus 

dependentes. Para os servidores das comarcas do interior um gabine-

te móvel foi adquirido. A equipe de odontólogos da Casa deverá ini-

ciar uma programação de visitas pelas comarcas para prestar o serviço 

aos servidores do interior. A frente do serviço está o dentistaJosé Ayres. 

Mostra de Arte Sacra 
O Judiciário do Estado abriu dia 28 de novembro e permaneceu 

até 20 de dezembro a mostra de arte sacra intitulada "Jesus de Nazaré". 

A exposição organizada pelo arte educador que coordena o Museu 

Judiciário Luiz Godinho objetivou promover a interação da sociedade 

com o Judiciário. E a segunda mostra de arte sacra que acontece no 

espaço cultural do Museu judiciário. 

Museu Judiciário 
Em breve o Museu Judiciário vai poder contar com mais espaço - 

físico no Palácio da Justiça, antiga sede do TJE. A sala onde funcionav, 

o setor de taquigrafia e o antigo plenário adjunto 'Orlando Vieira' se-

rão redimensionados e adaptados para o funcionamento do Museu. 

Também ganha mais espaço físico a Biblioteca 'Des. Antônio Koury', 

que herda o espaço onde funcionava o Museu. Os dois setores estão 

sob direção da bibliotecária Lúcia Coelho. O projeto de adaptação é 

da equipe técnica da Coordenadoria de Engenharia e Obras da Casa, 

comandada por Márcio Maia. 

Centro de Atendimento ao Cidadão 
O Judiciário vai inaugurar, em breve, um Centro de Atendimento 

ao Cidadão (CAC) objetivando prestar informações diversas à popu-

lação. Orientações jurídicas e informações sobre o andamento de pro-

cessos além de atestados de antecedentes criminais estão entre os ser-

viços que serão prestados pelo CAC. 

A Coordenação de Engenharia está também a frente das adapta-

ções e redimensionamento do andar térreo do Palácio da Justiça para 

instalação do Centro de Atendimento ao Cidadão. Atender a comuni-

dade paraense com qualidade e em instalacões condignas fazem partr 

do programa de gestão da Presidente Climeniè Pontes. 

AGENDA DA PRESIDENTE 
A Presidente do TJE, Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes, agradece 

os convites e visitas recebidas neste mês de dezembro. São os seguintes 

1- CONVITES RECEBIDOS: 
07 Sessão Solene de Posse dos Novos Membros do Conselho Superi-
or do Ministério Público do Estado do Pará 
11 Lançamento do "Projeto Indivíduo Cidadão", promovido pela 
Doutor Rosi Maria Gomes de Farias, Juíza da Comarca da Vigia 
14 Missa pelo transcurso do 30° Dia de Falecimento do Desembarga-
dor Paulo Sérgio Frota e Silva. 

No período de 11 à 20 de janeiro, a Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, Desembargadora CLIMENIE BERNADET-
TE DE ARAUJO PONTES, aproveitando o período de férias forense, 
tirou lO dias de férias, para descansar e rever o Chile, indo em compa-
nhia de seu esposo o Desembargador Felício Pontes. A frente da Pre-
sidência do TJE-Pa., ficou a Desembargadora MARIA DE NAZARETH 
BRABO DE SOUZA. 

II- EVENTOS PROMOVIDOS: 
14 a 27 "Justiça Itinerante", no Município de Santa Bárbara 

Belém, Pa. janeiro de 2002. 

Fonte: Paulo Ledo - Assess. do Cerimonial e Relações Sociais 

COMUNICADO 
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Divulgados os locais das provas do concurso 

para cargos no Judiciário do Estado 

Os locais e horários de realização das provas objetivas 
do concurso público destinado a selecionar candidatos para 
provimento de vagas em cargos de nível superior, de nível 
médio e de nível fundamental, promovido pelo TJE e exe-
cutado pela UnB já estão definidos. As provas objetivas se-
rão realizadas nas cidades de Altamira, Belém, Marabá e 
Santarém, no dia 3 de fevereiro próximo com duração de 
três horas e trinta minutos: 

Confira. 
1 CIDADE: ALTAMIRA (MANHÃ) 
1.1 Horário: 8 horas (horário local de Altamira 

4 CIDADE: BELÉM (TARDE) 

Cargo Candidato Local de realização das provas 
ESCREVENTE DE 2.' Todos os candidatos inscritos Instituto Técnico Educacional  

ENTRÂNCIA para o cargo de Getúlio Vargas - Travessa 
Pedro Gomes, n." 1.156, (Nível Médio) Escrevente de 2." Entrância SUBAM 1, Altamira 

ESCREVENTE DE 3.' Todos os candidatos inscritos Escola Municipal de Ensino  Fundamental "Doutor Octacilio ENTRÂNCIA para o cargo de 
(Nível Médio) Escrevente de 3." Entrância Lino" - Avenida Tancredo Neves,

s/n.", Independente 1, Altamira 
Escola Municipal de Ensino 

CIAL DE JUSTIÇA DE de: Adalberto de Souza Silva Fundamental "Professor Antonio 
1." ENTRÂNCIA a Gondim Lins" - Rua Coronel José 

(Nível Fundamental) Leoneide Rodrigues Baracho Porfirio, n." 1.664 - Centro, 
Altamira 
Escola Municipal de Ensino 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE de: Leonildo Marques Cardoso Fundamental "Professora Esther 
1." ENTRÂNCIA a de Figueiredo Ferraz" - Entrada 

(Nível Fundamental) Zilene Lameu de Morais pela Travessa 1, n.° 1.463, 
SUDAM 1, Altamira 

ESCREVENTE DE 1.' de: Adeildo Jose Caetano Instituto Maria de Matias -  
ENTRÂNCIA a Avenida João Pessoa, n.° 1.290, 

(Nível Fundamental) Marly Vieira da Silva entrada pela praça Pio XII, Centro, 
Altamira 

ESCREVENTE DE 1." de: Marta Morais dos Santos Escola Municipal de Ensino  
ENTRÂNCIA a Fundamental "Doutor Octacílio 

(Nível Fundamental) Wesley Sabino dos Santos Lino" - Avenida Tancredo Neves, 
n.', Independente 1, Altamira 

Cargo Candidato Local de realização das provas 
ESCRIVÃO DE 3." Todos os candidatos inscritos Instituto Maria de Matias - 

ENTRÂNCIA para o cargo de Avenida João Pessoa, n.° 1.290, 
(Nível Superior) Escrivão de 3." Entrância entrada pela praça Pio XII, Centro, 

Altamira 
OFICIAL DE JUSTIÇA DE 3." Todos os candidatos inscritos Instituto Maria de Matias - 

ENTRÂNCIA para o cargo de Avenida João Pessoa, n." 1.290, 
(Nível Médio) Oficial de Justiça de 3." entrada pela praça Pio XII, Centro, 

Entrância Altamira 
CIAL DE JUSTIÇA DE 3.' Todos os candidatos inscritos Instituto Maria de Matias - 

ENTRÂNCIA para o cargo de Avenida João Pessoa, n." 1.290, 
(Nível Médio) Oficial de Justiça de 2." entrada pela praça Pio XII, Centro, 

Entrância Altamira 
ESCRIVÃO DE 2.' Todos os candidatos inscritos Escola Municipal de Ensino 

ENTRÂNCIA para o cargo de Fundamental "Doutor Octacilio 
(Nível Médio) Escrivão de 2." Entrância Lino" - Avenida Tancredo Neves, 

s/n.", Independente 1, Altamira 
ESCRIVÃO DE 1." Todos os candidatos inscritos Instituto Técnico Educacional 

ENTRÂNCIA para o cargo de Getúlio Vargas - Travessa Pedro 
(Nível Fundamental) Escrivão de 1." Entrância Gomes, n.° 1.156, SUDAM 1, 

Altasnira 

Cargo Candidato Local de realização das provas 
ESCREVENTE DE 2." de: Abel Silva Ferreira Escola Estadual de Ensino 

ENTRÂNCIA a Fundamental e Médio "Doutor 
Frederico Mano Holanda Justo Chennont" - Travessa (Nível Médio) Carvalho Vileta, n.'916, Pedreira, Belém 

ESCREVENTE DE 2." de: Gabriel dos Reis Azevedo Colégio de Ensino Fundamental e 
ENTRÂNCIA a Médio Sopitos - Avenida 
(Nível Médio) Zuraia do Socorro Vieira Israel Governador José Malcher,1.332, Nazaré, Belém 

de: Abdias Gomes de Almeida 
ESCREVENTE DE 3." Neto Colégio Gentil Bittencourt - 

ENTRÂNCIA a Avenida Magalhães Barata, n.° 
(Nível Médio) Antonio Ubiratan Costa de 137, Nazaré, Belém 

Oliveira 
ESCREVENTE DE 3." de: Antonio Wilson Eutropio 

Azevedo de Souza Centro Educacional Olimpus - 
ENTRÂNCIA Avenida Alcindo Cacela, n." 675, 
(Nível Médio) a Umanizal, Belém Gisele Cristine da Silva Vilhena 

de: Gisele Leão Castelo Branco ESCREVENTE DE 3." Maia Colégio Vera Cruz - Avenida 
ENTRÂNCIA Magalhães Barata, n" 679, São 
(Nível Médio) Brás, Belém Les Michelle Rcboucas de Paula 

ESCREVENTE DE 3." de: Leandra Vital de Castro Escola de Ensino Fundamental e 
ENTRÂNCIA a Médio "Tenente Rego Barros" - 

Zolaide Bessa Moreira de Avenida Júlio César,s/n.°, Souza, (Nível Médio) Oliveira Belém 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE de: Aarao Araujo Nascimento Núcleo Pedagógico Integrado 
1." ENTRÂNCIA a (NPI) - Avenida Perimetral, s/n.° 

(Nível Fundamental) Debora Souza Pereira (próximo Mauriti), Terra Firme, 
Belém 

de: Deborah Samantha Gaia Escola Estadual de Ensino  OFICIA TavemardL DE JUSTIÇA DE Fundamental e Médio Pedro 
1." ENTRÂNCIA Amazonas Pedroso - a Avenida 

(Nível Fundamental) Almirante Barroso, n." 4.374, Jair o Leal Rocha Sonsa, Belém 
OFICIAL DE JUSTIÇA DE de: Jaíro Meireles da Ponte E.E.E.F.M. Visconde de Souza 

1." ENTRÂNCIA a Franco - Avenida Almirante 
(Nível Fundamental) Maria da Gloria Alves Bezerra Barroso, n." 1.150- Marco, Belém 

Escola Estadual de Ensino OFICIAL DE JUSTIÇA DE de: Maria da Gloria dos Santos 
Brito Fundamental e Médio Deodoro de 

1." ENTRÂNCIA Mendonça - Avenida Governador 
(Nível Fundamental) a José Malcher, n." 1.600, Nazaré, Romulo Rommei Marques Belém 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE de: Ronald Corres de Figueiredo Escola Estadual Santa Maria de 
1." ENTRÂNCIA a Belém do Grão Pará - Rua dos 

Mundurucus, n.° 1.624, Batista (Nível Fundamental) Zuleide Jose de Lima Silva Campos, Belém 
ESCREVENTE DE 1." de: Abel de Souza Paes Junior E.E.E. Fundamental e Médio 

ENTRÂNCIA a Doutor Freitas - Avenida 
Antonio Junior Medeiros de Generalíssimo Deodoro, n." 220, (Nível Fundamental) Souza Umanizal, Belém 

de: Antonio Kleber Ribeiro de 
ESCREVENTE DE 1.' Lima E.E. de Ensino Fundamental e 

ENTRÂNCIA Médio Professor José Alves Maia a 
(Nível Fundamental) Elisangela de Jesus Pam - Avenida Senador Lemos, n.°

polha da 1.800, Telégrafo, Belém Silva da Cruz 

ESCREVENTE DE 1."
de. Elisangela de Nazare Lopes Universidade do Estado do Pará -

Centro de Ciências Sociais e 
ENTRÂNCIA Corres Educação (CCSE) - Travessa 

(Nível Fundamental) Lesla Tatiana Figueiredo da Silva Djalma Dutra, s/n.°, Telégrafo,Belém 
ESCREVENTE DE 1.' de: Leslie Regina Sales Xavier Centro Federal de Educação 

ENTRÂNCIA a Tecnológica do Pará (CEFET/PA) 
(Nível Fundamental) Teima dos Santos Martins - Avenida Almirante Barroso, n." 

1.155, Marco, Belém 
de: Teima Helena Maia Trindade ESCREVENTE DE 1.' Colégio Gentil Bittencourt - 

ENTRÂNCIA a Avenida Magalhães Barata, n." Zurishsday Silveira da Silva (Nível Fundamental) Nascimento 137, Nazaré, Belém 

4.1 Horário: 14 horas (horário local de Belém 
Cargo Candidato Local de realização das provas 

Escola Estadual de Ensino 
ESCRIVÃO DE 3. Todos os candidatos inscritos Fundamental e Médio Deodoro de 

ENTRÂNCIA para o cargo de Mendonça - Avenida Governador 
(Nível Superior) Escrivão de 3." Entrância José Malcher, n." 1.600, Nazaré, 

Belém 
Universidade do Estado do Pará - 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE 3." de: Abdo Tanus Casseb Junior Centro de Ciências Sociais e 
ENTRÂNCIA a Educação (CCSE) - Travessa 
(Nível Médio) Douglas Verbicaro Soares Djslma Dutra, sin.', Telégrafo, 

Belém 
OFICIAL DE JUSTIÇA DE 3.' de: Drailton Darlan Silva Gouvea Núcleo Pedagógico Integrado  

ENTRÂNCIA a (NPI) - Avenida Perimetral, s/n.° 
(Nível Médio) Marcela Lucia Teixeira da Costa (próximo Mauriti), Terra Firme, Belém 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE 3." de: Maresia Rassy Teixeira Escola Estadual de Ensino 
ENTRÂNCIA a Fundamental e Médio "Doutor 
(Nível Médio) Ricardo Guapindaia MaroJa Justo Chermont" - Travessa

Vileta, n.'916, Pedreira, Belém 
de: Ricardo Henrique Carreira 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE 3." Lobato Centro Educacional Olimpus - 
ENTRÂNCIA a Avenida Alcindo Cacela, n.° 675, 
(Nível Médio) Zultonney Flavio Sampaio Umanizal, Belém 

Velasco 
OFICIAL DE JUSTIÇA DE 2." de: Aberlardo Ferreira Serra E E E Fundamental e Médio  

ENTRÂNCIA a Doutor Freitas - Avenida 
(Nível Médio) Carlos Augusto da Costa Martin Generalíssimo Deodoro, n." 220, 

s Umarizal, Belém 
Escola Estadual de Ensino de: Carlos Augusto das Neves Fundamental e Médio Pedro OFICIAL DE JUSTIÇA DE 2." Oliveira ENTRÂNCIA Amazonas Pedroso - Avenida 

(Nível Médio) ia 
mao Vieira Almirante Barroso, n.° 4.374, Lorena L  Sousa, Belém 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE 2." de: Lorena Menezes da Costa Escola de Ensino Fundamental e 
ENTRÂNCIA a Médio "Tenente Rego Barros" - 

, (Nível Médio) Zylene Olav Batista Bruno Avenida Júlio Césars/n.°, Souza,
Belém 

ESCRIVÃO DE 2." de: Abel Frederico de Souza Reis E.E. de Ensino Fundamental e 
ENTRÂNCIA a Médio Professor José Alves Maia 
(Nível Médio) Eliane Belem Pinheiro - Avenida Senador Lemos, n.°

1.800, Telégrafo, Belém 
de: Eliane Cristina dos Santos ESCRIVÃO DE 2." Lima E.E.E.F.M. Visconde de Souza 

ENTRÂNCIA Franco - Avenida Almirante 
(Nível Médio) a

Ricardo da Silva Chaves Barroso, o." 1.150 - Marco, Belém 

de: Rilson Edmundo Vinagre da Escola Estadual Salita Maria de ESCRIVÃO DE 2." Costa Belém do Grão Pará - Rua dos ENTRÂNCIA a 
(Nível Médio) Zurishaday Silveira da Silva Mundurucus, n." 1.624, Batista  

Nascimento Campos, Belém 

ESCRIVÃO DE 1» de: Abel Monteiro Costa Centro Federal de Educação 
ENTRÂNCIA a Tecnológica do Pará (CEFET/PA) 

Kalyna Geraldina Mousinho de - Avenida Almirante Barroso, n." (Nível Fundamental) Matos 1.155, Marco, Belém 
ESCRIVÃO DE 1." de: Karina Barbosa Bordalo Colégio de Ensino Fundamental e 

ENTRÂNCIA a Médio Sopitos - Avenida 
(Nível Fundamental) Zuleide da Conceição Fensandes Governador José Malcher, n." 1.332, Nazaré, Belém 

2 CIDADE: ALTANEIRA (TARDE) 
2.1 Horário: 14 horas (horário local de Altamira 

3 CIDADE: BELÉM (MANHÃ) 
3.1 Horari... 8 horas (horário local de Belém 
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6 CIDADE: MARABÁ (TARDE) 
6.1 Horário: 14 horas (horário local de Marabá 

Autoridades do Judiciário recebem medalhas 
de honra ao mérito da Prefeitura Municipal de Belém 

A Presidente do TJ na confraternização promovida pela Asserfej 

A confraternização de fim de 
ano promovida pela direção do 
Judiciário para magistrados e ser-
vidores da Casa foi cancelada em 
razão do luto pela perda do 
desembargador Paulo Sérgio 
Frota e Silva, falecido em 15 de 
dezembro passado. 

A Asserfej - Associação dos 
Servidores e Serventuários da 
Justiça, dirigida por SílviaAmaral, 
reuniu associados e alguns magis-
trados convidados, na manhã do 
dia 20 de dezembro rio salão do 
Cassazum, onde foi oferecido um 
almoço a base de churrasco. Na 
ocasião a Presidente Climeniè 
Pontes atendendo ao convite dos 
servidores participou do almoço,  

e ficou por alguns minutos na con-
fraternização. Ela falou do luto da 
magistratura e desejou um feliz e 
abençoado ano novo aos presen-
tes. 

No Sinjep - Sindicato d 
Servidores do judiciário do Es-
tado, a direção promoveu um 
dia de lazer na sede campestre 
da entidade. Na ocasião foi ofe-
recido uma feijoada e um torneio 
de futebol marcou a confraterni-
zação dos sindicalizados. O time 
vencedor foi o da Guarda judici-
ário, O troféu da equipe vence-
dora foi doado por Reinaldo 
Auad, diretor do Departamento 
de Patrimônio e Serviços da 
Casa. 

7 CIDADE: SANTARÉM (MANHÃ) 
7.1 Horário: 7 horas (horário local de Santarém 

Outorga de comenda marcou 
mais um aniversário de Belém 

8 CIDADE: SANTARÉM (TARDE) 
8.1 Horan... 13 horas (horário local de Santarém 

A Prefeitura Municipal de Be-
lém outorgou a mais alta honraria 
concedida pelo Poder a diversas 
personalidades que se desatacaram 
durante o ano, nas letras, nas ciên-
cias e nas artes. Entre os agracia-
dos com a medalha do mérito 
'Francisco Caldeira Castelo Bran-
co', está a Presidente do judiciário 
do Estado, desembargadora Cli-
meniè Pontes, que destacou-se na 
área da ciências jurídicas. Na oca-
sião, a magistrada, em razão de 
compromissos agendados anteri-
ormente, foi representada pelo 
secretário de administração, Harol-
do Pontes, no auditório do Palácio 

Cargo Candidato Local de realização das provas 
ESCRIVÃO DE 3.' Todos os candidatos inscritos E.M.E.F Elinda Simplício Costa - 

ENTRÂNCIA para o cargo de Avenida Boa Esperança. s/n.'. 
(Nível Superior) Escrivão de 3.' Entrância Laranjeiras, Marabá 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE 3.' Todos os candidatos inscritos E.M.E.F Elinda Simplicio Costa - 
ENTRÂNCIA para o cargo de Avenida Boa Esperança, s/n.", 
(Nível Médio) Oficial de Justiça de 3.' Entrância Laranjeiras, Marabá 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE 2.' de: Abel Guimaraes de Oliveira Escola Municipal de Ensino 
ENTRÂNCIA a Fun 
(Nível Médio)

damental Professor Jonathas 
Jose Ronaldo Eloia Martins Pontes Athias - Folha 22, quadra 

Moura especial, Nova Marabá, Marabá 
Escola Estadual de Ensino 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE 2.' de: Jose Salvador Costa Fundamental e Médio "Rio 
ENTRÂNCIA a Tocantins" (CAIC) - Folha 13, 
(Nível Médio) Zenedilson Arraiz Mendes quadra E, lote especial, Nova 

Marabá, Marabá 
ESCRIVÃO DE 2.' de: Abizael Almeida da Silva E.M.E.F Pedro Cavalcante - Folha 

ENTRÂNCIA a 12, quadra 5, lote especial, Nova 
(Nível Médio) Joao Henrique de Amorim Maraba, Marabá 

ESCRIVÃO DE 2.' de: Joao Rodrigues Guimaraes E.M.E.F Martinho Morta da 
ENTRÂNCIA a Silveira - Folha 27, quadra E, lote 
(Nível Médio) Onaldo Avila de Brito especial, Nova Marabá, Marabá 

de: Osmarino Junior Tavares ESCRIVÃO DE 2.' E.M.E.F. Irmã Theodora - 
ENTRÂNCIA Teixeira Avenida Paraíso,n.' 1.300, 
(Nível Médio) Liberdade, Marabá Wilton da Sa ilva Marques 

ESCRIVÃO DE 1.' de: Abraso Guido Lima E.M.E.F. Professora Salomé 
ENTRÂNCIA a Carvalho - Folha 16, quadra E, 

(Nível Fundamental) lIdo Nunca da Silva lote especial, Nova Marabá,  Marabá 
ESCRIVÃO DE 1.' de: lonete Morais Lopes Escola Estadual de Ensino Médio 

ENTRÂNCIA a Professora Acy de Jesus Barros - 
(Nível Fundamental) Valdir Mendes Rosa Agrópolis, mera, Amapá, Marabá 
ESCRIVÃO DE 1.' de: Wandel Reis da Silva E.M.E.F Elinda Simplicio Costa- 

ENTRÂNCIA a Avenida Boa Esperança, s/n.°, 
(Nível Fundamental) Zulma Pereira de Carvalho Laranjeiras, Marabá 

Cargo Candidate Local de realização das provas 
Escola Estadual de Ensino 

ESCREVENTE DE 2.' Todos os candidatos inscritos Fundamental e Médio Álvaro 
ENTRÂNCIA para o cargo de Adolfo da Silveira - Avenida 
(Nível Médio) Escrevente de 2.' Entrância Marechal Rondon, a/ri.', Santa 

Clara, Santarém 
Escola Conveniada de Ensino 

ESCREVENTE DE 3.' Todos os candidatos inscritos Fundamental e Médio Diocesana 
ENTRÂNCIA para o cargo de São Francisco Assis - Avenida 
(Nível Médio) Escrevente de 3.' Entrância Mendonça Furtado, n.' 1.050, 

Santa Clara, Santarém 
OFICIAL DE JUSTIÇA DE de: Abilio Rodrigues da Silva Colégio Santa Clara - Avenida Junior 1.' ENTRÂNCIA São Sebastião, ri.' 799, Centro, 

(Nível Fundamental) a Santarém Edimar de Sousa Barros 
de: Edimar Luiz de Sousa OFICIAL DE JUSTIÇA DE Colégio Dom Amando - Avenida 

1.' ENTRÂNCIA Queiroz São Sebastião, n.° 1, Centro, a (Nível Fundamental) Santarém Naria Alves de Souza 
Escola Conveniada de Ensino 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE de: Nadara Brito Lszameth Fundamental e Médio Diocesana 
1.' ENTRÂNCIA a São Francisco Assis - Avenida 

(Nível Fundamental) Zulmira Diniz Prado Mendonça Furtado, n.' 1.050, 
Santa Clara, Santarém 
Escola Estadual de Ensino 

ESCREVENTE DE 1.' de: Adervany de Jesus Meio 
Costa Fundamental e Médio Onésima 

ENTRÂNCIA Pereira de Barros - Avenida 
(Nível Fundamental) a Mendonça Furtado, n.° 3.103, Lourizete Rodrigues Lima Fátima, Santarém 

ESCREVENTE DE 1.' de: Luciana Margareth Rebelo Escola Estadual de Ensino 
ENTRÂNCIA Sonsa Fundamental e Médio Frei 

(Nível Fundamental) a Ambrósio - Rua Coronel Joaquim 
Zuilda Rodrigues de Souza Braga, n.° 36, Centro, Santarém 

Cargo Candidato Local de realização das provas 
ESCRIVÃO DE 3.' Todos os candidatos inscritos Colégio Santa Clara - Avenida 

ENTRÂNCIA para o cargo de São Sebastião, n.° 799, Centro, 
(Nível Superior) Escrivão de 3.' Entrância Santarém 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE 3.' Todos os candidatos inscritos Colégio Santa Clara - Avenida 
ENTRÂNCIA para o cargo de São Sebastião, n.° 799, Centro, 
(Nível Médio) Oficial de Justiça de 3.' Entrância Santarém 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE 2.' de: Adeison Vieira Costa Colégio Santa Clara - Avenida 
ENTRÂNCIA a São Sebastião, n.' 799, Centro, 
(Nível Médio) Eliane Castro de Albuquerque Santarém 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE 2.' de: Eliane Ferreira Andrade Colégio Dom Amando - Avenida 
ENTRÂNCIA a São Sebastião, ri.' 1, Centro, 
(Nível Médio) Zuila Pereira de Souza Santarém 

Escola Estadual de Ensino 
ESCRIVÃO DE 2.' Todos os candidatos inscritos Fundamental e Médio Álvaro 

ENTRÂNCIA para o cargo de Adolfo da Silveira - Avenida 
(Nível Médio) Escrivão de 2.' Entrância Marechal Rondon, sin.", Santa 

Clara, Santarém 
Escola Estadual de Ensino 

ESCRIVÃO DE 1.' Todos os candidatos inscritos Fundamental e Médio Onésima 
ENTRÂNCIA para o cargo de Pereira de Barros - Avenida 

(Nível Fundamental) Escrivão de 1.' Entrância Mendonça Furtado. n.° 3.103, 
Fátima, Santarém 

Antônio Lemos, sede da prefeitu-
ra, na noite de 12 de janeiro, em 
comemoração aos 386 anos de 
fundação de Belém. 

A comenda também foi confe-
rida aos desembargares aposenta- 
dos e ex-presidentes, Manoel de 
Cristo Alves e Lídia Dias Fernan-
des - primeira mulher a presidir 
um TJE no País. Além das perso- 
nalidades do judiciário paraense 
também foi conferida a honraria a 
artistas e produtores culturais da 
terra. Houve uma extensa progra-
mação promovida pela Prefeitura 
de Belém no aniversário de funda-
ção da cidade. 



Convênio garante a construção do Fórum de Rurópolis. 
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F ó rum de Ruropolis 
será ampliado e reformado 

m convênio entre o Judi- 
ciário e a Prefeitura de 
Rurópolis foi firmado na 

manhã do dia lO deste mês, no 
gabinete da presidência do TJE, 
objetivando a ampliação do Fó-
rum e construção da residên-
cia do juiz daquela comarca, lo-
calizada entre as rodovias Tran-
samazônica e Santarém-Cuiabá. 
O convênio está orçado em 
R$109.350,60 cabendo ao Ju-
diciário arcar com 90% dos 
custos. 

:0 documento foi firmado 
pela desembargadora Climeniê 
de Araújo Pontes, Presidente 
do TJE, e pelo procurador do 
município, Mário Barbosa de 
Barros, que representou o pre-
feito José Paulo Genuíno no ato 
da assinatura. 

Segundo o procurador mu-
nicipal, a cidade não enfrenta 
os problemas da maioria dos 
municípios paraenses, que pa-
decem por falta de estrutura 
adequada de habitação, servi- 

ços de saúde, educação e mo-
radia. "Nós não temos fave-
las, as ruas são urbanizadas e 
as casas foram construídas em 
loteamentos de 15 x 30 e não 
temos nenhuma criança fora da  

escola", afirmou Barbosa. 
A cidade nasceu a partir de 

um projeto de colonização do 
Incra, sendo fundada em 12 de 
fevereiro de 1974. Elevada à 
categoria de município em  

1988,   atualmente possui cerca 
de 25 mil habitantes, que vivem 
da agropecuária, com destaque 
para a criação de gado de cor-
te e leiteiro e as culturas do 
cacau, pimenta-do-reino e café. 

Vara Agrária começa a funcionar 

Ct 
em março em Marabá 

A
pós a conclusão da revi-
são hidráulica, elétrica e 
pintura geral do prédio alu-

gado pelo TJE, a primeira vara 
agrária, sediadaem Marabá, co-
meça a funcionarem março. O 
juiz Marcos Alan, titular da 3' 
vara de Marabá vai responder 
pela nova vara até escolha do 
outro juiz pelo colegiado de de-
sembargares. O município de 
Altamira sediará a segunda, que 
deverá funcionarem breve. 

Das lO varas criadas pela 
Assembléia Legislativa (AL) há 
cerca de oito anos só agora o 
Judiciário vai poder dispor de 
pelo menos duas para atender 
todo o Estado, graças a parceria 
entre a Chefe do Poder Judiciá-
rio e o Ministério do Desenvol-
vimento Agrário e Incra que 
permitirá o suporte técnico para 
subsidiar as decisões judiciais. 

A localização 
das sedes foi defi- 
nida em razão da 
grande incidência 
de conflitos fundi- 
ários verificados 
naquelas regiões 
do Estado. Com  as 
varas especializa- 
das, o objetivo é 
agilizar a tramita- 
ção e julgamento 
de processos rela- 
cionados às ques- 
tões agrárias, mi- 
nerarias e ambien- 
tais. 

Outro instru- 
mento legal apro- 
vado pela AL, 
também encaminhado pelo TJE 
através de projeto de lei foi a cria- 
ção da ouvidoria agrária, no ano 
passado. O desembargador Otá- 

vio Marcelino Maciel será nomea-
do para o cargo. O magistrado já 
vem atuando em caráter informal 
na mediação desses conflitos. No  

ano passado Maciel acompanhou 
negociações e participou de reu-
niões em diversos conflitos fun-
diários. 

Otávio Maciel aguarda nomeação na ouvidoria agrária estadual 



Os juizes durante a sessão de vitaliciamento 
no Plenário Oswaldo Pojucan Tavares 

O Juiz Cláudio Mendonça 
agradece em nome dos colegas 
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Vitaliciamento de
Ar  

em sessão do Tribunal Pleno 
O

vitaliciamento de 24 juizes - 
empossados há dois anos, foi 
marcado pelo Tribunal de Jus-

tiça com uma sessão plenária do 
colégio de desembargadores. A 
solenidade aconteceu no plenário 
'Oswaldo Pojucan Tavares' na ma-
nhã do dia 21 de dezembro pas-
sado e foi prestigiada por repre-
sentantes da Procuradoria do Es-
tado, OAB, magistrados, servido-
res da Casa e familiares dos juizes. 

A sessão do Tribunal Pleno ini-
ciou com o pronunciamento da 
presidente do TJE, Desa. Cume-
niè Bernadette de Araújo Pontes, 
que falou sobre a importância do 
evento, até então inédito no Poder 
Judiciário do Pará. Ela destacou, 
que os vitaliciandos "são juízes 
sérios e já provaram que estão 
comprometidos com a Instituição" 
e agradeceu o trabalho da Corre-
gedora de Justiça, em exercício, 
Desa. Osmarina Sampaio Nery," 
a quem coube analisar os pedidos 
desses vital iciamentos". 

Os juizes contemplados pres-
taram, como na posse, juramento 
à Constituição. Em seguida, o Se-
cretário Geral do Tribunal, Luiz 
Cláudio Serra Faria iniciou a entre-
ga do ato de vitaliciamento aos jui-
zes. Também se manifestou o vice-
presidente da OAB - Seção Pará, 
Evaldo Pinto saudando a turma. Ele 
falou que a solenidade não deve-
ria ser vista como uma simples mu-
dança de fase, na carreira dos ma-
gistrados e sim como um marco 
que dá início à carreira do juiz to-
gado, "onde vossas excelências ad-
quirem independência completa 
na difícil tarefa de julgar".  

mento de interesses estranhos so-
bre a Magistratura é que lhe pode 
ser assegurado o livre exercício de 
sua função garantidora dos direi-
tos individuais, difusos e coletivos 
e das instituições democráticas" e, 
que o vitaliciamento traz sim se-
gurança para o exercício da magis-
tratura no entanto, "não enseja a 
nenhum de nós, descuidar-nos do 
cumprimento de nossos deveres e 
obrigações funcionais e de nos con-
duzirmos como Magistrados ínte-
gros, profícuos, independentes 
para julgar". 

Representado os vital iciados, o 
juiz Cláudio Mendonça Ferreira de 
Souza, titular da comarca de São 
Félix do Pará, lembrou as dificul-
dades encontradas por todo juiz no 
início da carreira. O magistrado 
disse ainda que a inspeção correi-
cional extraordinária a qual foram 
submetidos foi de grande valia 
para o 1a  vitaliciamento realizado 
pela Justiça do Pará em razão da 
avaliação de desempenho jurisdi-
cional regulamentada pelo Provi-
mento de n°.05197 veio "por se 
configurar como um verdadeiro 
atestado da adequação e capacita-
ção moral e intelectual para o exer-
cício do cargo, de todos os 24 vi-
taliciandos aqui presentes, porque 
ficou sobejamente evidenciado 
que o procedimento não foi mero 
cumprimento de formalidades". O 
juiz finalizou citando o Des. Paulo 
Frota como exemplo de juiz pro-
bo e dedicado. 

No encerramento da sessão a  

Chefe do Poder Judiciário, Desa. 
Climenià Pontes citou o projeto 
"Justiça x Comunidade: Parceria 
que dá certo" implementado pe-
las juízas Antonieta Miléo e Luana 
Santalices, na comarca de Santa-
rém, que devido aos serviços pres-
tados à população foram condeco-
radas pela Câmara dos Vereado-
res com o título 'Cidadãs Santare-
nas', declarando que "quando a 
gente trabalha a sociedade reco-
nhece. Nós não temos outra coisa 
a fazer, senão trabalhar para 
sociedade", encerando o ano Ju& 
ciário de 2001. 

Juizes vítaliciados 

Marielma Ferreira Bonfim; 
Maria Aldecy de Souza; Augusto 
César da Luz Cavalcante; Márcia 
Cristina Leão Murrieta; Cláudio 
Mendonça Ferreira de Souza; Ro-
berto Ribeiro Valois; Ellen Chris-
tiane Bemerguy Peixoto; Rubile-
ne Silva Rosário Bahia; Charles 
Menezes Barros; Danielle de Cás-
sia Silveira Buhrnheim; Augusto 
Carlos Corrêa Cunha; Mônica 
Maciel Soares Fonseca; Patrícia de 
Oliveira Sá Moreira; Ana Patrícia 
Alves Fernandes; Sérgio Ricardo 
Lima da Costa; AnaAngélica Pe-
reira; Abdulmasshi; 

Kátia Parente Sena; Cristiano 
Arantes e Silva; Lúcio Barreto Guer-
reiro; Andréa Cristine Corrêa Ribei-
ro; Roberto César Oliveira Montei-
ro; Heyder Tavares da Silva Ferrei-
ra e Andréa Lopes Miralha. 

A Desembargadora Carmen-
cin Marques Cavalcante, em nome 
do Tribunal de Justiça, parabenizou 
os juizes vitalicíados. Em pronun-
ciamento, a magistrada destacou as 
garantias constitucionais dos ma-
gistrados. De acordo com o Art.95 
da Constituição Federal, promul-
gada em 1998 estão previstas: a vi-
taliciedade, conquistada após dois 
anos de estágio probatório; a ina-
movibilidade, salvo por motivo in-
teresse público; e a irredutibilida-
de de subsídios. 

A desembargadora lembrou 
também, que é importante para a 
aplicação da justiça a independên-
cia do Judiciário em relação aos 
Poderes Executivo e Legislativo 
pois, "somente com esse impedi- 
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Vítimas de escalpelamentos 
recebem tratamento 

Acusados de emasculação podem 
ser julgados neste semestre 

Os acidentes de escalpela-

mentos provocados por embarca-

ções fabricadas em fundo de quin-

tal com motor adaptado, muito uti-

lizadas por moradores de comu-

nidades ribeirinhas, serão erradi-

cados em até cinco anos. Esta é a 

meta do médico cirurgião plásti-

co Cláudio Brito, a frente do pro-

jeto 'Sorriso no Rio' que deflagrou 

uma ampla campanha de preven-

ção e correto atendimento às víti-

mas. Os escalpelamentos - perda 

total ou parcial do couro cabelu-

do em algumas vezes com expo-

sição do crânio - ocorre principal- 

te nos Estados localizados na 

região amazônica onde o meio de 

transporte são embarcações pre-

cárias. 

Em Belém, de 97 a 2000 fo-

ram registrados 66 casos, dentre 

esses apenas lO foram de escalpe-

lamento parcial. Cirurgiões plás-

ticos do Hospital do Pronto Socor-

ro Municipal atendem cerca de 

duas vítimas por mês. Oitenta por 

cento dos casos envolvem o sexo 

feminino e desses, 65% são crian-

ças. "óbitos acontecem mas não 

existem registros deles", disse o 

médico. 

Cláudio Brito informou que o 

tratamento para esse tipo de lesão 

r. ' levar vários meses. "São ne- 

ct..,ários diversos curativos e ci-

rurgias para enxerto de pele, em 

sala cirúrgica sob anestesia total. 

Isso há três anos não acontecia, os 

curativos eram feitos a sangue 

frio", disse. Ele informou ainda, 

que por força do tratamento e o 

trauma de passar por diversas ci-

rurgias de enxerto, a família cir-

cunstancialmente se separa e aca-

ba por desestruturar-se. 

Além da perda do escalpe, o 

médico lembrou que algumas ví-

timas sofrem a perda do pavilhão 

auricular (que é a orelha), outros 

perdem a visão e existem registros 

de complicações como hemorra-

gia, infeção cutânea, osteomielite, 

meningite, otite e trauma encefá-

lico. Segundo Claúdio Brito, o 

trauma psicológico é carregado 

pelo resto da vida. "E impossível 

para a vítima voltar a ter cabelos 

nas áreas atingidas e o segmento  

encefálico reconstituído se torna 

tênue e sensível e sendo descarta-

da a possibilidade do uso de pe-

ruca', informou. 

Formado há 20 anos e atuan-

do há 8 no setor de cirurgia repa-

radora do HSPM, Cláudio Brito se 

deparou com o acidentado e veri-

ficou que as condições de atendi-

mento eram precárias. Desde en-

tão tem procurado médicos, re-

presentantes de entidades e dos 

poderes constituídos para pôr um 

fim no problema. 

Atualmente o médico conta 

com as parcerias do cardiologista 

Luiz Failleci; padre Bruno Sechi do 

Movimento de Emaús e Pastoral da 

Juventude; da enfermeira e mes-

tra em saúde pública, Teima Frota 

- viúva do desembargador Paulo 

Frota, ex-parceiro da ação; Deu-

zilena Rocha do Centro Social de 

Valorização da Família (Cefam); e 

do cantor e compositor Nilson 

Chaves. 

Também são parceiros: o Con-

selho Regional de Medicina do 

Pará, o primeiro a abraçar a causa; 

o TJE através da coordenação de 

Justiça e Cidadania do Conselho 

de Administração do Judiciário; 

Governo do Estado; Comando do 

4° Distrito Naval através da Capi-

tania dos Portos; Fundacentro; Ar-

tistas do Pará; Organizações Rô-

mulo Maiorana; Albras, entre ou-

tros. 

O projeto Sorriso no Rio en-

volve três etapas que são: preven-

tiva, com material impresso expli-

cativo distribuído aos ribeirinhos; 

qualificação de pessoal, para aten-

dimento inicial no HPSM e dois 

dias após a vítima é transferida para 

a Santa Casa de Misericórdia para 

os procedimentoss; readaptação 

da vítimas ao convívio social. 

Na primeira quinzena de feve-

reiro os parceiros vão fazer visitas 

na 'Caravana da Cidadania', órgão 

que vai visitar comunidades ribeiri-

nhas do município de Abaetetuba 

para levar informações, distribuir 

material explicativo, cestas de ali-

mentos, fazer doações de proteção 

e cobertura para o eixo e motor, evi-

tando que este permaneça descober-

to causando acidentes graves. 

A Presidente em exercício do 
TJE. desembargadora Maria de Na-
zaré Brabo de Souza, recebeu na 
manhã do dia 15 deste mês uma 
comissão formada por representan-
tes do Centro de Defesa da Crian-
ça e do Adolescente/Emaus, do 
Comitê em Defesa da Vida das Cri-
anças Altamirenses e do Movimen-
to Popular de Altamira. O objetivo 
da comissão foi pedir agilidade no 
processo que vai levar a júri popu-
lar os acusados dos crimes de emas-
culação, morte e desaparecimento 
de 19 crianças em Altamira, sul do 
Pará. 

Rosa Pessoa, mãe de Jeane, 
uma das crianças vítimas dos cri-
minosos, entregou à Presidente 
em exercício um documento as-
sinado pelas famílias das crianças 
assassinadas e de representantes 
de ONG's e de movimento popu-
lar reivindicando a realização do 
julgamento. "Nós queremos que 
isso tenha um fim, queremos que 
a Justiça responsabilize os culpa-
dos. Nós acreditamos na Justiça e 
se não acreditássemos já teríamos 
feito justiça com as próprias 
mãos", desabafou Rosa. 

Acompanhada do desembar-
gador Otávio Maciel, a desembar-
gadora Brabo disse aos represen-
tantes que o Judiciário está empe-
nhado em agilizar julgamentos de 
processos importantes, como 
este: 'Este é o desejo do Tribu-
nal, ver a Justiça feita. Mas nós sa-
bemos que a lei, às vezes, deixa 
brechas para a burocracia", disse. 
Eia explicou que existe um pedi-
do de desaforamento que não 
depende apenas de um despacho 
da Presidente. 

A juíza Rejjane Pereira de Oli-
veira, titular da Comarca de Faro 
realizou o primeiro treinamento 
para os integrantes do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente daquele muni-
cípio localizado na região do Bai-
xo Amazonas. Durante dois dias 
(221 e 22 de novembro passado) 
os conselheiros tutelares pude-
ram discutir assuntos relacionados 
a questão da criança e do adoles-
cente, até então desconhecidos 
pelos participantes. 

"Tivemos oportunidade de 
aumentar nosssos conhecimen-
tos, tirar dúvidas e aprimorar nos-
sas responsabilidades com relação 
ao trabalho que vamos enfren-
tar", disse Evandro Batista Pinto, 
presidente do Conselho. Os te-
mas abordados no primeiro dia 
foram especificamente sobre o 
Estatuto da Criança e do Adoles- 

A desembargadora Brabo de 
Souza explicou à comissão que as 
atividades da Justiça Eleitoral, de 
competência dos juizes, não vão 
prejudicar o andamento dos pro-
cessos judiciais. Ela informou ain-
da que 60 novos juizes deverão 
ingressar na magistratura, através 
do concurso público que o TJE 
está promovendo. 

O pedido de desaforamento 
(julgamento fora da jurisdição 
onde o crime foi cometido) foi fei-
to ao Tribunal em outubro e dis-
tribuído ao desembargador Jaime 
dos Santos Rocha, integrante da 
1a Câmara Criminal, que logo após 
precisou se ausentar para trata-
mento de saúde e em seguida o 
Tribunal entrou em recesso foren- 
se. 

Nos meses de janeiro e julho 
ocorrem o recesso forense de jui-
zes da capital e desembargadores. 
As atividades judiciais no segundo 
grau são feitas pelos desembar-
gadores da cúpula do Poder, que 
integram a Câmara de Férias 
(presidente, vice-presidente, 
corregedor geral de justiça e 
mais quatro desembargadores). 
Já no primeiro, juizes substitutos 
de primeira e segunda entrância 
respondem pelos titulares das 
varas da capital. 

Os acusados pelos crimes de 
seqüestro, desaparecimento, 
assassinato e emasculação das 
19 crianças de Altamira são: Aní-
sio Ferreira de Souza, Amailton 
Madeira Gomes, Céssio Flávio 
Caldas Brandão, Valentina de An-
drade, Carlos dos Santos e Ade-
nor Cardoso, sendo que esses 
dois últimos estão foragidos. 

cente (Eca) e qual o papel dos con-
selheiros com relação a Lei. 

Os conselheiros saíram do 
evento elogiando a iniciativa da 
magistrada e a preocupação cons-
tante com o público infanto-juvenil. 
Os conselhos tutelares atuam dire-
tamente com crianças em situação 
de risco e o trabalho tem toda uma 
retaguarda de envolvimento com 
familiares, caso haja vínculos. Quan-
do não existem mais laços é neces-
sário todo um trabalho de conquis-
ta e integração com a família para 
poder resgatar a criança e tirá-la da 
situção de risco. 

Compete aos conselheiros for-
mular políticas públicas para bene-
ficiar crianças e adolescentes e ge-
rir o fundo municipal para a infân-
cia e juventude. O conselho é 
paritário e composto por repre-
sentantes do poder público e re-
presentantes da comunidade. 

Juíza de Faro capacita conselheiros tutelares 
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Homenagens póstumas a Paulo Frota 
marcaram os 30 dias de falecimento 

A
missa de trigésimo 
dia de falecimento do 
desembargador Pau-

lo Sérgio Frota e Silva reu-
niu mais de trezentas pes-
soa.s,à.s l9 horas dodia IS 
de janeiro, na Catedral 
Metropolitana de Belém. 
Estiveram presentes na ce-
lebração religiosa diversas 
autoridades do Judiciário, 
artistas, jornalistas, paren-
tes e amigos do magistra-
do que se notabilizou pela 

4 4" 
Na missa de 7° dia, viúva de Paulo Frota e Silva 
agradece apoio recebido do TJE 

defesa dos direitos da criança e do adolescen-
te. Ausente por se encontrar fora do Estado, a 
desembargadora Climeniè Bernadette de Ara-
újo Pontes foi representada pela presidente em 
exercício, desembargadora Maria de Nazaré 
Brabo de Souza. 

Celebrada pelo Padre José Gonçalo, com a 
participação do grupo musical de jovens da 
comunidade Maíra, a missa em sufrágio da alma 
de Paulo Frota contou também com a partici-
pação do músico Nilson Chaves, admirador e 
amigo pessoal do magistrado, e do cantor Joa-
quim Neto, da Banda Fruta Quente. Nilson 
Chaves cantou 'Tempo e Destino', de sua au- 

P assaste como passa a brisa 
A entoar doce melodia; 
U ngiste a todos com o brilho de tua 
L úcida inteligência... 
O teu viver foi pura alegria. 

S em saber o quanto doíria 
E m nós, a inesperada ida, 
R oubaram sem dó tua ditosa vida, 
6 orjeios de felicidade 
1 nfinitos como sói ser o mar. 
0teu amor se eternizou em nós. 

Durante o ato religioso, 
o Des. Paulo Frota recebeu 

várias homenagens 

tona em parceria com Vital Lima e 'Es-
panhola', de Flávio Venturini e Gua-
rabira, enquanto Joaquim Neto cantou 
'Nossa Senhora'. Os jovens da comu-
nidade Maíra lembraram da experiên-
cia de trabalhar em caráter voluntário 
num dos pólos de Liberdade Assistida 
Comunitária, instalado por Paulo Frota 
naquela comunidade. 

Durante a missa, o Padre José Gon- 
çalo lembrou que o magistrado "não 
queria ficar sozinho, mas em grupo, para 
poder ajudar a muitos". Ele disse ainda 

que Paulo Frota começou a defender que o 'Pão' 
fosse compartilhado para conseguir um País mais 
feliz e mais justo. 'As palavras comovem, mas o 
exemplo arrasta", declarou o Padre. 

As leituras litúrgicas da missa foram feitas 
pela mãe do desembargador, Lourdes Silva, 
pela esposa Teima e pelos filhos Paulo Júnior, 
Petrus e Patrícia. No interior da Catedral cita-
ções criadas por Paulo Frota, no decorrer da 
carreira, exibiam o posicionamento do magis-
trado no tocante aos direitos e deveres da cri-
ança e do adolescente. Uma delas dizia: "O Es-
tatuto é uma receita não aviada. O Estatuto não 
é  evangelho da impunidade". 

Alguém está sem amparo. Alguém está 

sem rumo. Alguns, agora, estão sós. Alguns, 

pequenos, perderam o Dr. Paulo Frota, o 

timão que parou de dar rumo a um barco 

seguro, onde meninos encontravam a espe-

rança serena e objetiva de um porto feliz 

para suas vidas, precocemente amargas. 

Pequenas crianças, o Comandante se foi. 

O braço forte que os guiava pelas águas 

hostis de suas vias incertas ficou inerte. Deus 

sabe porque. E não lhes dá mais o prumo 

para os passos ingênuos sobre riscos per-

manentes. 

Não os guia mais através dos obstácuk-. 

difíceis - ele os conhecia - onde os sabia co 

medo das incertezas do futuro, mas lhes dava 

alento e fé com o apoio material, moral, e ci-

dadão trazendo a justiça para os abraçar. 

Que os sabia em total carência de afeto 

e lhes doava o carinho de Pai como se fos-

sem seus legítimos Filhos. O senso de civi-

lidade e de homem com o caráter atinado 

com o seu tempo, ao tempo obrigatoria-

mente eterno de participação e doação, fa-

zia-o abraçá-los como família, como peque-

nos cidadãos a quem os homens haviam 

negado o direito pleno à vida, ou, no míni-
mo, ao direito às oportunidades de um fu-

turo melhor. 

Vocês não vão mais estar sós, porque 

tudo o que se planta com paixão, o que se 

rega com amor e o que se protege com 
nidade gera sementes que se transforma ,. 

em plurais de excelência. 

Assim, todos os atos daquele grande ho-

mem continuarão germinando, suas palavras 

serão ouvidas em eco audível e perene por 

aqueles que compartilham dos seus pensa-

mentos nos quais a criança deveria ser o 

melhor adulto que nunca fomos. 

Vocês não mais serão" uma receita não 

aviada", porque nos momentos em que ele 

suspirava com desgosto por um Estatuto 

decididamente incompleto era como um 

sopro para enfunar as velas neste mar-vida 

revolto por falta de solidariedade, impulsi- 

onando suas expectativas, pequenas crian- 

ças, para acreditarem que o barco ainda terá 

novos Comandantes à imagem e convicção 

do Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Dr. Paulo Sérgio Frota e Silva. Aguardem, 

com fé. 

Belém, 19 de dezembro de 2001. 

Ana Beatriz Marques Viana. 

icou do teu sonho uni desafio, 
R estou a certeza do bem que o bem nos faz. 
O pleno desabrochar do ser. 
T eu exemplo é um canto de saudade: 
A nossa crença em um mundo melhor. 

Desa. Marta Inês Jadão 

Um Can to de idde 
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In Memoriam a 

Finalmente enfrento a difícil tarefa 
de te dizer adeus! 

Afinal, colhendo as homenagens, a Casa de 
Justiça em que desempenhaste teu fervoroso 
ideal, prepara um opúsculo. 

Como me justificaria, eu, perante mim 
mesma, se continuasse nesse marasmo? 

Seria justo que não testemunhasse mais de 
trinta anos de amizade, iniciada bem antes que 

os títulos de bacharel em ciências jurídicas 
adornassem nossa trajetória? 

Tua partida teve, inclusive, o condão de lem-

brar-me o quanto é grande a hipocrisia da hu-
manidade ao contemplar alguns que viveram 

iriromodados com teu brilho, a procura deste 
4Jaquele motivo para esconder sua inveja, 

contristados na despedida. Todos os teus valo-

res brotaram como águas cristalinas... Antes 

não alcançavam, sequer, a verdade bem lem-

brada por um digno Colega, de que sendo tão 

grande o universo e a cada dia renascendo o 
sol, há lugar para incontáveis estrelas. E, so-

bretudo, não perceberam que tu não eras des-

te mundo, pois as crianças, no espaço etéreo, 

aquelas mesmas que também partiram prema-
turamente, quiçá vítimas da violência do mun-

do de tóxicos, reclamavam teu carinho. Ou-

tras, rotas e esfarrapadas que aqui povoam, con-

templavam teu corpo inerte, aquele que tantas 

vezes, despido de pruridos tão convencionais, 
as dispensou um trato fraterno e cortês. 

E triste saber que embora ninguém seja in-
substituível, teus atributos eram pérolas difíceis 

:e encontrar. 

Quando as primeiras comendas pontuaram 

teu desempenho profissional, levando teu tra-

balho, teus amigos e familiares alegraram-se, 
pois teu brilho reluzia, além fronteiras, reco-

nhecido pela UNICEF em 1995, quando rece-

bestes das mãos do Presidente da República o 

Prêmio Criança e Paz. Voltado aos estudos do 

Direito do Menor, em parceria com a Dra. Tei-

ma Frota, Mestre em Saúde Pública, tua mu-

lher, vários trabalhos publicastes, a exemplo 
do Guia do Adolescente Internado, editado 

pela UNAMA, com apoio do UNICEF/Ama-
zônia. 

No plano familiar, a vida te presenteara uma 

grande mulher (a expressão esposa, vulgar-

mente empregada, em sinonímia, embora já 
integre os dicionários, na verdade, sendo os 

esponsais, em Roma, um festa de noivado, inci-

de em impropriedade técnico-jurídica), que 
construiu para ti um ninho de amor, onde nas-
ceram e se criaram teus filhos: Paulo FrotaJúni-

or, Petrus e Patrícia, com a mesma bondade, sim-

plicidade e amor ao próximo que norteou teu 
desempenho pessoal e profissional. 

Eras alegre e bem disciplinado, forte inte-

riormente, capaz de equacionar problemas cuja 
solução desafiavam a falta de estrutura social. 

Mesclavas o brilho de tua inteligência com a 

sensibilidade dos que vêem além. Tinhas uma 

pressa de fazer o bem, de agir, como se adivi-
nhasses que teu crédito de vida, nesta dimen-

são, era pequeno. 

Por vezes, tua amizade tentou minimizar as 

agruras de minha vida. Vinhas de boa fé querer 

que agisse dessa ou daquela maneira.., com 

humildade, para ser superior, sempre deixan-
do a cargo de Deus certas "providências"... Fi-

cavas quieto quando ouvias minhas pondera-

ções de que era cômoda deixar tudo a cargo 

Dele, porém no plano celestial Deus devia ter 

outras missões mais importantes, tanto que me 

havia incumbido de escrever meu próprio des-

tino. Minha saga. Viver a minha própria vida. A 

passividade divina retrucava com a expulsão 
dos vendilhões do templo. Agradecia tua boa 
intenção, mas ressaltava que os meus devedo-

res não me podiam pagar noutra vida. Era aqui 

e agora, mesmo que dentro de certos contor-
nos éticos. 

Sei que te dei algum trabalho que foram 

compensados quando comparecíamos home-

nageados em alguma cerimônia e tínhamos de 
discursar. Torcias por mim e me festejavas, às 

escâncaras. Teus olhos graúdos pareciam saltar 
da órbita. 

Quantas gostosas gargalhadas demos ao 
longo de mais de três decênios. 

Gostavas de minhas sacadas alegres e sem-
pre te mostravas compreensivos com meus ar-
roubos. - Martinha, danada! Sentia que éramos, 
além de manos (O coração tem razões que a 
paternidade desconhece), fã um do outro. 

O tempo escasso nos afastava. Todavia nos-

sa coração sempre pulsava feliz a cada reen-
contro. Talvez por isso, este pleito de saudade 

tenha demorado tanto e esteja eu perdida que-

rendo descrever tua personalidade invulgar. 
Tua paixão pela Teima era de todos conhe-

cida. Em uma de nossas viagem a fim de parti-

cipar de encontros da Magistratura fora do Es-
tado, em confraternização e/ou estudo, íamos, 

algumas Magistradas, e eu defendi a tua obri-

gatoriedade de ser cavalheiro, dançando com 

todas as colegas, se houvesse festa. E fiquei a 

rir. Ele dizia:- mas tu rires! Mudava de assunto, 

informando que depois de casado só dançava 

com a Teima. Eu retrucava que a Teima sabia 
que éramos irmãos, sempre rindo. 

Paulo gostava de escrever. Suas sentenças 

eram verdadeiros tratados de direitos, sobre-

tudo quando se empolgava com o tema. A pes-

quisa era seu forte e se envolvia tanto que as 

Desembargadora Marta Inês Jadão 

horas passavam sem que suprisse seu corpo fí-

sico do mínimo de calorias... Enfim de tanto 

brincar coma vida estou eu a escrever este canto 
de saudade. 

Quero que perlustrando o etéreo, venhas 

nos ver pois estamos aqui, teus colegas e ami-

gos órfãos de sua alegria, inconformados e cas-

murros. E sabemos que jamais te esquecere-
mos. 

Por vezes imagino que, acordando no céu, 

chamaste pela tua Teima e agitastes os anjos para 

que a procurassem. Enquanto isso, aguardavas 

numa campina, à sombra de um arvoredo, onde 

há flores de suave policromia, ouvindo o canto 

dos passarinhos, mas te sentindo sozinho. As 

poucos teus parentes vinham chegando e co-

meçavas a compreender que estando ali, livre 
de peias, tua alma poderia empreender vôos 

maiores e que alguns arcanjos estavam a teu 
serviço. 

Ah! Amigo, embora saiba que estás num 

mundo melhor, o prometido descanso eterno 

é sofisma que a transcendência facilita, porque 
a vida do espírito implica em trabalho. 

Dentre os trabalhos que de certo empre-

enderás, como espírito, sugiro que procures 

envolver as crianças sofridas deste planeta de 
expiação numa proteção mágica que as tornem 

menos vulneráveis à violência e, se ainda te so-

brar tempo, que atormentes as autoridades in-

cumbidas de protegê-las para o tardio desper-

tar, ficando nós com a gostosa sensação de que 
ainda há esperanças. 

Basta que cada um de nós cumpra seu de-
ver. 

Obrigada, amigo. Tua vida foi um prêmio 
ao meu coração. 

PAU LO S ÉRG IO F ROTA 



ELIZETE COSTA SOUZA 

EUNICE ALEXANDRA FERREIRA VIEIRA 

LOURIVALDO FRANCES 

MARIA LUZIA DE ARAUJO SILVA 
NIITON SILVA VINHOLTE 

SANDRA HELENA MELO DE SOUZA 

1- BENEDITO OEIRAS ALVES 

EGLESON FARIAS DE SOUSA 

• 10 -AMILCARCAMARALEAO 
CARLOS RODRIGUES MATOS 

JUUANA SILVA DO ESPIRITO SANTO 

KEISHNAFUKUSIMASDE MC CAVALCANTE 

LUÍS ERMO DO CARMO FARIA 

MARIA DA GLORIA FERREIRA RIBEIRO 

RENATO NUNES VALLE 

SANTANA LOURDES FERREIRA SARRAZIN 

11-JOAO AUGUSTO FIGUEIREDO DEOJUMOR 
*

MARCIO CARMO DE SA 
MARIA NIDIAGOMESDOMINGUES 

• MILTON GILBERTO CARVALHO FARIAS 

ROSA MARIA PEREIRA BRITO 

VICENTE RODRIGUES CORDEIRO 

ZILDA FERREIRA LINS 

12 - BENEDITO BOTELHO 

HARIVAIDO DA CRUZ CARDOSO 

MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA 

MARIA TERESA CORREA RUSSI 

SAMUEL GUIMARAES FERREIRA'  

TANIA REGINA DE SOUZA LOPES 

13- ANTONIO ALVARO GARCIA BRITO 

ANTONIO COELHO DE SOUZA NETO 

ARLENE DOS. GOMES DO NASCIMENTO 

CECIÚA DOS SANTOS CARNEIRO 

EDILEIDE NAZARE CAMARADE OLIVEIRA 

ERCIO AFONSO LOBATO BEMERGUY 

GUISELAHAASE DE MIRANDA 

IRISNEIDE SANTANA 

MICHELAVECHI SAVIATO 

MIGUEL ABREU DUARTE 

MONICAARAUJO MIRANDA 

NEYIION CARLOS ALVARENGA FIGUEIRA 

RAIMUNDO NONATO DEJESUS SOUZAJUNIOR 

ROSE MARY SALLES DE ARAUJO PINTO 

14- ADRIANA LAURAGONCAIVES PEREIRA 

MARIA DE FATIMA LAZAMETH DINIZ 

MARLUCIO COSTA SOUZA 

• PETRUS CARVALHO FROTA E SILVA 

RONALDO DA SILVA ARAUJO 

15- ANTONIO DA COSTA QUARESMA 
EDMILSON MARQUES PEREIRA 

JOSE LUIS SOARES MALA 

OLIVIA DE FATIMA SOUZA BARBOSA 
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA 

RODOLFO HENRIQUE PADILHA 
SYNVAL DE CASTRO JUNIOR 

23 - ALHO SANTOS 

BENILSON MAURO DE SOUZA COSTA 

EDINAIDO JOSE DE MELO FERNANDES 

MARIA BENICIO RODRRIGUES 

MARIA SALOME SOUZA NOVAES 
MARTALBADE OLIVEIRA DUARTE 
MARILEI1E MARQUES GONCAINES 

24- GECILA AMOEDO DA CUNHA 

JOSIAS FONSECA GOUVEIA 

MARIA VANDA B. DASILVALIMAVALEN7  

MARIO ALFREDO SOUZA SOLANO 

RAIMUNDO SERGIO CHAVES SAMPAIO 
REGINALDO DACONSOLACAO MONTEIRO 

ROMUALDO SAVEDRAGUIMARAES 

25 - ANA MARIA DO SOCORRO M. CUNHA 
CEUA RIBEIRO LIMA 

CEZAR DE SOUZA ROLDAO 

FERNANDO BRANCHES FARIAS 
GL&UCYLLENE DE OLIVEIRA M PARIZOTO 

ISAIAS PEREIRA DE ANDRADE 

JURANDIR NASCIMENTO 
MARIAJULIETA BARRA VALENTE 
NELSON SILVESTRE MARQUES AMORIM 

OSVALDO MOREIRA DA SILVA 
ROSA DE ATAIDE PINHEIRO 

Datas comemorativas 
do mês de fevereiro 

02 - nui rin Aapnt Çj..I 

N.Cham. 341.3 
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Ex.! v.8. n.I04,jan. 2002 TJE-PA BTS 

Mensagem da Presidente 
Esperamos que 2002 seja um ano de grandes transformações. Não nos 

reportamos a mega empreendimentos, e sim de sentimentos; que bs homens se 
encontrem como verdadeiros irmãos; que cessem as disputas inconseqüentes 
que levam ao caos sedimentando assim, a solidariedade entre os povos e que a 
Justiça seja a mola propulsora na conquista da paz social. 
Que o Menino - Deus e sua Mãe Santíssima sejam a nossa esperança de um 
mundo melhor." 

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes 

o 
SOCIAL INFORMATIVO DO TJE • JAN/2002 

   

Os dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado parabenizam 

os aniversariantes de fevereiro de 2002. São os seguintes: 

01 - ALDO ARAUJO GARCIA 

DIRACY NUNES ALVES 

JAIR FRANCISCO VIEIRAAGUIRRA 
MARIZE SUELYMANITO LIMA - 

02 - ANETEDE OLIVEIRAALMEIDA 
JEOVANA RODRIGUES MIRANDA 

JOAO MORÈLRA MIRANDA 
JOBERVAL WILSON DA SILVA LEAL 

MARIA DA PURIFICACAO DE PAULA MACIEL 
MARIA GORETE HENRIQUE DA SILVA 

MARIA IVONE FREITAS DE OLIVEIRA 

03- ANA AUGUSTA FRAZAO MONTORIL 

BRAZ WAGNER AMORAS ALVES 

CLAUDIO DE BARROS PEIXOTO 
GUILHERME DA SILVA SANTOS 
LINDALVA ITAPARICA DE OLIVEIRA 

RAYMUNDA DE LIEGE DEAPANTOJA 

04 —AUGUSTO NAZARENO G. DA SILVAJR 
BIANOR CAETANO MONTEIRO 

HAROIDO LUIZ SANTOS DO CARMO 
MANOEL MARIA BARROS COSTA 
MARCIADO S. DE SOUSA VASCONCELOS 

MARIA HELENA ARAUJO BARROS 

RAIMUNDO ARCANJO BRANDAO CORREA 

RAIMUNDO AUGUSTO DAMASCENO SOUZA 

5- JASON NONO LEAO 
JOSE MARIA PEREIRA CAMPOS E SILVA 

LUZ TR1INDADEJUNIOR 
RAIMUNDO NEPOMUCENO DE FIGUEIREDO 
ROSANA MIRANDA SALES 

SERGIO MERCES DA SILVA 
VIVIANE MONTEIRO FERNANDES A. LUZ 

6- DULCINEA DA SILVA FREITAS 

JOSE AUGUSTO FONSECA BORGES 

JOSE ROBERTO DOS SANTOS DINIZ 

LEOPOLDINO EUROPA CARNEIRO 

SILVIA MARGARETH FREIRE FARIAS 
ULISSES LIMA GOIABEIRA 

VIVALDO LEAL DA COSTA 

7- JOAO MIRALHA PEREIRA 

JOSE MATIAS ~ADIAS 

MAGNO GUEDES CHAGAS 
MARIUAAGUIAR LORENZONI 
NEIIANE DAS GRACAS PEREIRA COLARES 
PEDRO PAULO MARTINSJUNIOR 

SURAMA DAS GRACAS VITAL DA SILVA 
VIVIANE DE ALCANTARA ALVES DE MELO 

8- ANA REGINA AZEVEDO DA SILVA 

- 15-ALBERTO PL&CIDO P CJUNIOR 

DEUZARINA RODRIGUES MOURA 

ELI FRANCISCO DE SOUZA 

NERIVAIJ)O CESAR MOTA DA SILVA 

SYLMARASYMME UMA DE ALMEIDA 

VERA ARAUJO DE SOUZA 

16-CARLOS FELIPE 

J
ES DE SOUZA 

EVANY TORRES 

 

17- ALCIRDA SILVA LOBATO,  

ANTONIA MATOS DE SOUZA 

BARTO DONATO CARDOSO BATISTA 

DOURIVAL DAMASCENO DE UMA 

JOANA BENEDITA DA CRUZ MAGALHAES 

JONIA MAIZA BENTES DA SILVA 

JOSE DAMASCENO NABICA 

JOSE GOMIS DO NASCIMENTO 

MARIO ANTONIO GONCADTES DE CARVALHO 

ROSA MARIA CARVALHO DA GAMA 

SIDNEY AUGUSTO DA SILVA GARCEZ 

18- DERCINA PEREIRA SALGADO 

EVELISE LASSANCEALENCARWANDERLEY 

LUCIANA NASCIMENTO PINTO 

19- ALVARO MAGNO RIBEIRO 

CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SOUZA 

FRANCISCO LUCIANO SILVA FONSECA 

JOSE CARLOS PINAGE DA SILVA 

• JOSE PEREIRA MONTEIRO 

MARGUI GASPAR BITTENCOURT 
• 

 

MARIA UNA FIM MARTINS FRAZAO 

SILENIRA VIANA DUARTE 
SILVANA LUCIADE SOUZA ALLEN 

20- CRISTIAM CARLOS DA SILVA MACHADO 

FRANCISCO ROBERTO MACEDO DE SOUZA 

LUCIO BARRETO GUERREIRO 
MIRACY GONCALVES PEREIRA 

OIINTHO TOSCANO VASCONCELOS 

SIDNEY CELEIRO MARQUES MAIA 

21- ANDREA LUIZA RODRIGUES SANTOS SILVA 
* ANDRESSABELTÇO GUIMARAES 

ANTONIO LEONARDO OLIVEIRA MOTA 

• BERNADETH PINHEIRO DAS CHAGAS 
* 

 

CLAUDIA GISELE MARTINS MOURA 

- EDGARD FERREIRA DA SILVA * 

• GIOVANNI BRUNO ANTUNES UMA 

• MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LOBO 

NILCE PEREIRA RABELO 

• VICENTE RODRIGUES FILHO 

• WALDIMIR PUREZA DE CARVALHO 

• 26- ENEDINA MARIA BENTES MARTINS 

• JOSE EDILSON PONTES FERREIRA 

KATIA MARIA PINTO PARENTE 

PAULO FONTELESFALCAO 

* TEREZINRA PIEDADE FARIAS SANCHES 
- 

• WALDEFE SILVA DE SOUZA 

27- ALBERTO CARLOS DA SILVEIRA 

JOSE WANDERLEY FARIAS 

PAULO EURIDES DOS SANTOS LOBATO 

RAIMUNDO DOS SANTOS 

RAQUEL DE ALMEIDA UNS LEAL 

28—CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA 

* IVANBARRETO 

• MARIA DAS GRACAS CORREA LOPES LAMEIRA 

SIAR CEUA BRASIL SANTIAGO 

• ANTONIO FAlHO CORREA DA SILVA 

• ANTONIO HilARIO PEREIRA DA COSTA 


