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Mais um posto avançado de registro de 
nascimento é"r instalado pelo Tribunal 

Com a presença de Dom Vicente Zico, o TJE instalou o segundo 
posto avançado para a emissão de certidões de nascimento em 

maternidades, desta vez, no Hospital da Ordem Terceira. Pág 06 

Eronides Primo é empossado 
desembargador na vaga 

deixada por Paulo Frota 

Eronides assina o ato de posse 

Dia Internacional da Mulher 
é marcado co 
sobre assédi 
Escola Superior da 
Magistratura forma 
mais 140 aluno. 13M pq 

Servidores do interior vão 
receber atend 
odootolúgic 

Juíza debate segurança 
e Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Pág 11 

Convênio com Fundação 
garante ônibus para a 
Justiça Itinerante. 

Grupo de apoio a usuários 
de drogas e álcool 
completa segundo ano. Pág 10 

JUSTIÇ1L ITINERANTE 
Casamento comunitá rio em Igarapé-Miri 

Com a legalização da união de 236 casais, o ônibus da 
Itinerante encerrou os atendimentos no município. 

Til 
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Editorial 
Avanços significativos na 

construção de Justiça e Cidadania 

Embaixador do Marrocos visita TJE 

O embaixador do Marrocos reunido com desembargadores 

A Presidente do Tribunal de 
justiça do Estado, desembargado-
ra Climeniè Bernadette de Araú-
jo Pontes, recebeu a visita proto-
colar do embaixador do Reino do 
Marrocos no Brasil, Abdelmalek 
Cherkaqui Ghazouani. A visita 
ocorreu no último dia 19, às 
10h30, no salão nobre do pré-
dio-sede do Poder judiciário do 
Estado. Além da Presidente do 
TJE, também recepcionaram ovi-
sitante os desembargadores Bene-
dito Alvarenga, Albanira Bemer-
guy, Carmencin Cavalcante, Ma-
noel de Christo Alves e Stéleo 
Bruno de Menezes, estes dois úl-
timos já aposentados. O represen-
tante marroquino permaneceu 
por quatro dias na capital paraen-
se e cumpriu uma série de visitas 
protocolares aos chefes dos Pode- 

res Constituídos do Estado e á co-
munidades judaica e árabe marro-
quinas. 

O Reino do Marrocos é um 
país localizado ao extremo norte 
do continente africano e esta foi a 
primeira visita do representante 
diplomático ao Estado do Pará. Há 
dois anos no cargo, Abdelmalek 
disse que o objetivo da visita é 
estreitar ainda mais os laços de 
amizade e comerciais na região. 

Abdelmalek informou também 
que o Estado do Pará recebeu os 
primeiros imigrantes há 150 anos 
e que essa comunidade chegou a 
ser considerada a maior do mun-
do. Atualmente, diversos marro-
quinos vivem no Brasil, mas a mai-
or concentração está no Pará, com 
uma comunidade formada por 
quatro mil famílias. 

Dirigentes da justiça Eleitoral 
visitam a Presidente do TJE 

O Presidente e o Vice-Presi-
dente do Tribunal Regional Eleito-
ral, desembargadores João Alber-
to Paiva e Felício Pontes, respecti-
vamente, foram recebidos pela 
Presidente do Tribunal de Justiça, 
desembargadora Climeniè de Ara-
újo Pontes no último dia 5, no sa-
lão nobre da Casa. A visita, de ca-
ráter protocolar, objetivou reafir-
mar os laços de amizade e coope-
ração existentes entre as duas Cor-
tes. Os desembargadores assumi-
rama condução da Justiça Eleito-
ral dia primeiro de março. João 
Alberto Paiva substituiu a ex-pre-
sidente do TRE, Yvone Santiago 
Marinho. 

Além da Presidente do TJ e da 
Vice-Presidente Maria de Nazaré 
Brabo de Souza, também recepci-
onam os dois dirigente os desem-
bargadores Maria do Céu Duarte; 
Pedro Paulo Martins; José Alberto 
Maia; Heralda Rendeiro; Jaime Ro-
cha e Therezinha Martins da Fon-
seca. Os magistrados conversaram 
por mais de uma hora sobre as elei- 

Presidente e Vice do TRE 
com a Desa. Climeniè 

çôes e a informatização total do 
processo eleitoral. 

"Estamos tomando todas as 
providências para que as eleições 
que se aproximam transcorram 
num clima de total tranqüilidade e 
dessa forma estaremos contribuin-
do para o engrandecimento da de-
mocracia", enfatizou o desembar-
gador João Alberto Paiva. 
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Com o firme propósito de dar continuidade às metas 

traçadas no início de sua gestão, a Presidente da Corte, 

desembargadora Climeniè Bernadette de Araújo Pontes, tem 

avançado cada vez mais na implementação de projetos na 

área de Justiça e Cidadania. Mesmo com a agenda cheia de 

atividades, a magistrada tem mantido a tranqüilidade e sim-

plicidade na condução do Poder Judiciário do Estado, procu-

rando sempre ouvir as pessoas e dar soluções aos conflitos 

que lhes são apresentados. 

Com efeito, no último dia 19, a magistrada participou da 

cerimônia de encerramento das atividades da justiça Itinerante 

no município de lgarapé-Miri, marcada com a legalização a 

custo zero de 236 uniões estáveis. A desembargadora 

Carmencin Marques Cavalcante, à frente da Coordenação 

Geral dos Juizados Especiais e o desembargador Felício Pon-

tes também participaram do evento, sob a responsabilidade 

da juíza Heloísa Helena Gato. A reportagem completa pode 

ser conferida nesta edição. 

Outra ação de grande importância registrada foi a instala-

ção de um posto avançado no hospital da Venerável Ordem 

Terceira de São Francisco, para expedir certidões de nasci-

mento as crianças nascidas na maternidade daquela unidade 

hospitalar e adjacências, em parceria com os dirigentes do 

hospital, cartório e grupo RBA de Comunicação. Foi mais um 

passo importante na construção de cidadania. E o segundo 

posto avançado instalado. O primeiro está funcionando no 

hospital da Santa Casa. 

Outro grande destaque foi a assinatura de convênio com 

a Fundação Banco do Brasil, que possibilitou ao Judiciário 

adquirir mais um ônibus adaptado para a prestação de diver-

sos serviços e tutela jurisdicional em localidades onde ainda 

não estão instalados Juizados Especiais. O ônibus para a cha-

mada Justiça Itinerante permanece por um determinado pe-

ríodo no município - cerca de 20 a 30 dias -- e serve de 

termômetro para a direção da Corte medir a demanda repri-

mida de ações de menor complexidade no cível e pequeno 

potencial ofensivo na área penal. 

Os dirigentes da justiça estão também procurando aten-

der as necessidades do funcionalismo, promovendo eventos 

direcionados a essa clientela. Um bom exemplo foi a recente 

palestra proferida pela psicóloga Sônia Pires, trazendo à dis-

cussão o problema do assedio sexual, enfrentado, na grande 

maioria dos casos, por mulheres nos locais de trabalho. A 

palestra marcou o Dia Internacional da Mulher no judiciário 

do Estado, também reportada nesta edição, entre outros as-

suntos. Confira. 
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rnenda Paulo Frota 

A Câmara Municipal de Belém poderá criar, através de Decreto 
Legislativo, a Comenda Paulo Frota, em homenagem ao desembar-

gador falecido no dia 15 de dezembro de 2001. O projeto é de 
autoria do vereador Paulo Fonteles Júnior. Se aprovada, a comenda 

será outorgada a entidades e pessoas que se destacarem na defesa 
dos direitos da criança e do adolescente, em sessão solene a reali-

zar-se no plenário daquela Casa legislativa em 15 de dezembro de 
cada ano. 

Visita do Prpft-s 

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues em visita à 
Presidência do TJE, pediu celeridade em processos. 

Concurso para juiz substiti 
O Diário da Justiça divulgou na edição do dia 2 Ide março os 

nomes dos candidatos aprovados na prova objetiva do concurso 

público para juizes substitutos do TJE. Mais de 230 candidatos vão 
poder requerer a inscrição definitiva no certame e apresentar a do-

cumentação exigida pela coordenação para garantir a participação 
na segunda etapa. Entre os candidatos que se declararam portadores 
de deficiência não houve aprovação. Conforme o edital, a inscrição 

dos aprovados será realizada de 22 de março (exceto dia 29) a pri-
meiro de abril, no horário de 9h às 16h, ininterruptamente, na Es-
cola "Meu Pedacinho de Céu", localizada na Rua Boaventura da Sil-
va, 1.004. A execução está sob a responsabilidade do Cespe/UnB. 

No Dia Internacional da Mulher, a direção do TJE recebeu uma 
comissão da Marcha das Margaridas 
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AGENDA DA PRESIDENTE 
A Presidente do TJE, Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes, agradece 

os convites e visitas recebidas neste mês de fevereiro. São os seguintes: 

- CONVITES RECEBIDOS: 

EVENTOS 
01- Sessão Solene de Posse dos Novos Dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral. 
Presidente: Desembargador JOAO ALBERTO CASTELLO BRANCO DE PAIVA 
Vice-Presidente e Corregedor Geral: Desembargador FEFICIO DE ARAUJO 
PONTES 
5- XI Encontro do Fórum Permanente de Coordenadores de juizados Especiais 
Brasília DE 

Solenidade de Recebimento da Certificação ISSO 9001, pela ANATEL - Agência 
Nacional de Telecomunicações

- 

6- Solenidade de Posse do Juiz de Direito  JOSÉ ANTÔNIO DE ANDRADE 
GOES, no cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. 
7- Sessão Comemorativa pelo Dia Internacional da Mulher, promoção da As-
sembléia Legislativa do Estado do Pará. 
8- Sessão Especial em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher, promo-
ção da Câmara Municipal de Belém 

Sessão Solene de Abertura Alusiva ao "Dia Estadual de Combate ao Câncer! 
Semana Estadual de Combate ao Câncer, promoção do Hospital Ofyr Loyola. 
Celebração Ecumênica pelo Dia Internacional da Mulher, promoção da Delegacia 
Geral de Polícia Civil. 

Solenidade de Entrega da Premiação "Hospital Amigo da Criança", ao Hospital da 
Ordem Terceira de São Francisco. 
12- Cerimônia de Abertura do XXXVI CAMPEONATO SULAMERICANO DO 
DESPORTOS AQUÁTICOS, promoção do Governo do Estado do Pará. 
Reunião do Programa "O Ministério Público e a Comunidade" 
15- Sessão Especial da Câmara Municipal de Belém. 
Aula Magna do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e Delegados de Polícia - 
Pós Graduação em Defesa Social e Cidadania, do Instituto de Ensino de Seguran-
ça do Pará. 

1 ENCONTRO DOS PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO NORTE! 
NORDESTE, promoção do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
Salvador - BA. 

Solenidade de Posse da Diretoria e do Conselho Fiscal da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público. 

Solenidade de Inauguração do Prédio da Ação Social do Município de Ipixuna do 
Pará. 
18- Cerimônia de Assinatura de Convênios para repasse de Recursos - Projeto 
Alvorada, para Prefeituras do Pará, promoção do Governo do Estado do Pará. 
20- Abertura da Exposição Comemorativa aos 35 Anos do Conselho da Justiça 
Federal. 
Brasília - DE 

Jantar Comemorativo da Posse dos novos Presidentes da Associação Comercial 
do Pará, João Augusto Rodrigues e do Conselho da Mulher Empresária, Elizabete 
Grunvald e do Conselho de Jovens Empresários, Cláudio Figueiredo 
21- Abertura do 50  Congresso dos Trabalhadores Rurais do Estado do Pará. 
Solenidade de Posse dos Juízes de Direito: Alfredo Abinagem, Huygens Bandeira 
de Meio, Benedito Prado, João Ubaldo Ferreira, Geraldo Salvador de Moura i 
Gilberto Marques Filho, no cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás. 
22- Solenidade de Inauguração do Centro de Assistência e Profissional Integrado 
do Trabalhador em Transporte - Capítulo 37 Mário Martins. 
Solenidade de Reinauguração do Palácio de Justiça "Clóvis Bevilácqua", do Estado 
do Amazonas 
27- Sessão Solene de Outorga da Plaqueta Cultural Waldemar Henrique, promo-
ção da Câmara Municipal de Belém. 

II— EVENTOS PROMOVIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTA-
DO DO PARÁ 
08- Cerimônia de Inauguração do Posto Avançado de Registro Civil de Nasci-
mento ao Neonato e de Assinatura de Convênio para a Expedição de Certidões 
de Nascimento, no Hospital da Ordem Terceira de São Francisco 
15- Sessão Solene de Posse do Juiz de Direito ERONIDES SOUSA PRIMO, no 
cargo de Desembargador. 
19- Cerimônia de Casamentos Comunitários na Comarca de Igarapé Miri. 

III - VISITAS RECEBIDAS PELA PRESIDÊNCIA: 
15- Novos Dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral: 
Presidente: Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva. 
Vice Presidente e Corregedor Eleitoral: Desembargador Felício de Araújo Pon- 
tes 
19- Senhor ABDELMALEK CHERKAOUI GHAZOUANI, Embaixador do Reino 
do Marrocos no Brasil. 

Fonte: Paulo Ledo - Assess. do Cerimonial e Relações Sociais 
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Eronides Primo toma posse 
como desembargador do TJE 

O juiz Eronides Souza Primo, 
que ocupava a 18a  Vara Penal da 
capital, foi empossado no último 
dia 15 no desembargado do TJE, 
na vaga deixada pelo desembarga-
dor Paulo Sérgio Frota e Silva, fa-
lecido dia 15 de dezembro do ano 
passado. A solenidade de posse, 
realizada no plenário "Oswaldo 
Pojucan Tavares" contou com a 
participação dos desembargado-
res da Casa, representantes dos 
Poderes constituídos do Estado e 
autoridades militares. No discurso 
de posse, Eronides defendeu uma 
Justiça sem formalismo, voltada 
nara os mais necessitados. "Nós 

izes muito podemos fazer para 
que o nosso país seja mais justo e 
humano", enfatizou. 

Aos 63 anos de idade e31 de-
dicados à magistratura, o novo de-
sembargador foi eleito por maio-
ria dos votos, em sessão do Tribu-
nal Pleno, realizada dia 6 de feve-
reiro último. Eronides começou a 

A Presidente do TJE, Desa. Climeniè Pontes, 
entregou o ato de posse à Eronides Primo 

A mãe do Des. Eronides Primo 
acompanhou, emocionada, a posse do filho 

carreira em 1970,   ingressando 
como pretor de São João do Ara-
guaia, respondendo tambérnpor 
Marabá. Após aprovação em con-
curso público, assumiu a comarca 
de Conceição do Araguaia com 
jurisdição nos municípios de Re-
denção, Xinguarae Rio Maria. Na 
capital, o magistrado atuou, além 
da I8aVara Penal, como juiz auxi-
liar da Corregedoria e nos seis úl-
timos meses estava convocado para 
responder junto à 3' Câmara Cri-
minal Isolada e nas Reunidas. 

Compuseram a mesada sessão 
comandada pela Presidente da 
Corte, desembargadora Climeiniè 
Bernadette de Araújo Pontes, os 
representantes dos poderes Legis- 

lativo e Executivo do Estado, res-
pectivamente deputado Martinho 
Carmona, Presidente da Assem-
bléia Legislativa e o procurador do 
Estado, Ophir Cavalcante, repre-
sentado o governador Almir Ga-
briel. Em seguida foi executado o 
Hino Nacional pelo coral "Des. 
Delival de Souza Nobre", integra-
do por servidores, sob a regência 
do maestro João Bosco Castro. 

Eronides Primo entrou no ple-
nário acompanhado dos desem-
bargadores Maria Lúcia Gomes 
dos Santos e Geraldo Lima. Em 
seguida, ele jurou cumprir a Cons-
tituição Federal e as leis. A sauda-
ção do colégio de desembargado-
res ao mais novo integrante foi fei- 

ta pela desembargadora Marta 
lnêsJadão. O procurador Francis-
co Barbosa de Oliveira falou em 
nome do Ministério Público e deu 
as boas vindas ao novo desembar-
gador. O advogado Sérgio Couto 
se manifestou em nome da presi-
dência da OAB-Pará. 

Adesembargadora Marta Inês 
destacou a trajetória do magistra-
doe disse que a promoção "vem 
engrossar o cortejo de grandes 
magistrados que, engrandecendo 
a toga, aqui deixaram as marcas 
indeléveis de atuações firmes na 
defesa daJustiça, convencidos do 
valor supremo que esta, aJustiça, 
representa, ao lado da prudência, 
da fortaleza e da temperança, 
como virtudes básicas capazes de 
propiciar o bem comum". 

Aoradora ressaltou que oJudi-
ciário "como Poder da República 
ingressa no terceiro milênio ainda à 
espera de uma reforma que o capa-
cite estruturalmente para atender a 
demanda provocada em decorrên-
cia sobretudo das inovações da Car-
tade 1988". Marta Inês concluiu a 
saudação congratulando-se com os 
familiares de Eronides, desejando-
lhe uma vida longa e saudável per-
meada de alegrias. 

O advogado Sérgio Couto, re-
presentando o Presidente da OAB 
do Pará, Ophir Cavalcante Júnior, 
falou da preocupação com a cres-
cente onda de violência no mun-
do. Ele destacou alguns episódios 
registrados em países da América 
do Sul e chamou atenção para o 
crime organizado no Brasil e a res-
ponsabilidade social dos operado-
res do direito em não concordar 
com a oficialização da violência e 
do abuso de poder. 

Com base em estatísticas, Sér-
gio Couto falou da falta de estru-
tura nos aparelhos do Estado. Ele 
destacou a superlotação nas casas 
penais e a insuficiência de juizes no 
Brasil. O advogado concluiu o dis-
curso sugerindo mudanças como o 
envolvimento de toda a socieda-
de na tarefa de combate à violên-
cia; unificação das polícias civil e 
militar; mais juizes evaras nas ca-
pitais e interiores; melhorias no de-
sempenho dos auxiliares dos jui-
zes. 

A solenidade foi encerrada 
com uma apresentação especial do 
coral "Delival Nobre", e em segui-
da a Presidente da Corte convidou 
os presentes a participarem de um 
coquetel servido no salão nobre. 



D. Vicente Zico fez a entrega da primeira 

certidão emitida no posto avançado da Ordem Terceira 

A cerimônia de assinatura do convênio entre Tj e Hospital da 
Ordem Terceira foi prestigiada por várias autoridades locais 
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Tribunal instala posto avançado para 
pedição de certidões de nascimento 

A
A Presidente do Tribu-
nal de Justiça do Estado, 
desembargadora Cli-
meniè Pontes, instalou 

no último dia 8, Dia Internacional 
da Mulher, o posto avançado para 
emissão de certidões de nascimen-
to de crianças nascidas no Hospi-
tal da Venerável Ordem Terceira 
de São Francisco e nas imediações. 
O primeiro posto foi instalado em 
maio do ano passado, na Materni-
dade da Santa Casa, que contabili-
zou até o dia 8, 4.152 registros 
expedidos. A meta da Presidente 
do TJE é instalar outros postos 
para facilitar o acesso e garantir o 
primeiro documento do cidadão, 
em maternidades conveniadas ao 
Sistema único de Saúde (SUS). 

A iniciativa é fruto de parceira 
entre o Judiciário e dirigentes do 
hospital, do titular do cartório do 
2° Oficio e do Grupo RBA de 
Comunicação, que vai iniciar cam-
panha de divulgação na mídia so-

bre a gratuidade universal da pri-
meira via da certidão de nascimen-
to, e ainda do Unicef. 

A cerimônia foi realizada pela 
manhã, no auditório do hospital da 
Ordem Terceira, na presença do 
arcebispo metropolitano de Be-
lém, Dom Vicente Zico, do dire-
tor do Grupo RBA de Comunica-
ção, Camilo Centeno e do diretor 
geral do hospital, Bolívar José Lo-
bato Femandez além de outras au-
toridades. 

Em pronunciamento, a desem-
bargadoraClimeniê Pontes ressal-
tou a preocupação constante dos 
dirigentes doJudiciário, sensibili-
zados com a situação de seus ju-
risdicionados, em especial na área 
social, alavancando projetos que 
visam resgatar esse débito, apro-
ximando-se da sociedade, com-
promisso que vem sendo amplia-
do em todo o interior do Estado, 
nas áreas judicial e social. 

De acordo com a Chefe do Po-
der, o posto avançado de registro 
civil do neonato é um dos proje-
tos de grande repercussão nacio-
nal, inovador e pioneiro na área da 
infância, por conferir à criança, ao 
nascer, sua cidadania, inserindo-a 
no Projeto Cidadania desde o nas-
cimento. "Sem dúvida, é uma ação 
que visa envolver o nascituro com 
o manto do cidadão, protegendo-
o das investidas inescrupulosas de  

estranhos, tornando-o menos vul-
nerável, muitas vezes pela carên-
cia material e cultural de seus ge-
nitores", ressaltou a presidente. 

Ela lembrou que o projeto pi-
loto foi instalado na Maternidade 
da Santa Casa de Misericórdia, com 
projeção de implantação a todas as 
maternidades de hospitais conve-
niados ao SUS, uma vez que ornes-
mo se dirige, preferencialmente, à 
população carente ou de baixa ren-
da de nosso Estado. "E, ao se falar 
desse plano, não se pode olvidar a 
figura ímpar do ilustre e saudoso 
desembargador Paulo Sérgio Fro-
ta e Silva, que muito ajudou a atual 
administração nos programas de 
alcance social, como este. Magis-
trado destemido, compromissado 
com a instituição e com a justiça 
social, menorista, que a ordem ju-
rídica nacional teve a felicidade de 
conhecer e aplaudir as idéias fan-
tásticas que brotavam de sua fértil 
inteligência, na firme esperança de 
transformar todas as crianças, em  

especial, que assistia na sua Vara da 
Infância e Juventude, em cidadãos 
de bem. Que Deus o tenha em sua 
glória", saudou a desembargado-
ra 

A presidente agradeceu o 
apoio decisivo dos seguintes par-
ceiros: Hospital da Venerável Or-
dem Terceira de São Francisco, 
representado pelo Doutor Bolívar 
José Lobato Fernandez; Registro 
Civil de Pessoas Naturais do 2° 
Ofício, representado pela Oficial 
do Cartório, Dra. Luíza Cristina 
Castelo Branco Guedes de Olivei-
ra; RBA— Rede Brasil Amazônia, 
representada por Camilo Cente-
no; e UNICEF - Fundo das Nações 
Unidas para Infância, representado 
por Marcelo Mazeli. 

Leia trechos do 
pronunciamento da Presidente 

"Não estamos assinando ape-
nas um convênio de cooperação 
mútua, estamos, igualmente, insta- 

lando e inaugurando um segundo 
posto avançado de registro de nas-
cimento ao neonato. E qual o seu 
significado? 

-Conferir cidadania ao nascitu-
ro, ou a qualquer criança que seja 
internada neste nosocômio e que 
ainda não seja registrado. E um ser-
viço necessário? Sim, quais os be-
nefícios que dele advirão? 

Em princípio, deve enfatizar-se 
que a instalação de um posto como 
este é a concretização de ações que 
objetivam promover cidadania. 

O art. 7° da Convenção Inter-
nacional Sobre Direitos da Crian-
ça, aprovada pela Assembléia Ge-
ral das Nações Unidas, e ratificada 
pelo art. 5°, § 2°, da Constituiçã 
Federal, assegura que "a criança 
será registrada imediatamente 
após seu nascimento", mas isso di-
ficilmente ocorre entre a camada 
mais pobre da sociedade, ou por 
falta de esclarecimento, ou até 
mesmo pelas dificuldades financei-
ras para se deslocar ao oficial de 
Registro Civil. O tempo passa e a 
situação se complica, levando, 
muitas vezes, ao total esquecimen-
to. 

A situação ainda é preocupan-
te, e isso todos nós sabemos. Mas 
os frutos já estão sendo contabili-
zados. Na Santa Casa de Misericór-
dia, que detém o primeiro posto, 
foram registradas, de maio de 
2001 até agora, 4.152 crianças. 
Ademais, o Registro Civil é o pr 
meiro documento de que dispõe 
o ser humano, ao nascer. 

A personalidade civil do ho-
mem (gênero humano) começa 
com o nascimento com vida, e o 
Registro Civil confere a essa mes-
ma pessoa, cidadania, o que quer 
dizer que é com este documento 
que o homem torna-se cidadão, 
sujeito de direitos e obrigações no 
ordenamento jurídico, além de 
partícipe da vida política de seu 
país. 

Esta solenidade que ora se efe-
tiva, de grande importância como 
realçada, coincide com o Dia In-
ternacional da Mulher. O Tribunal 
de justiça do Estado, hoje repre-
sentado por uma mulher, associan-
do-se às manifestações deste dia, 
com tantas representantes do sexo 
feminino, aqui presentes, deseja 
parabéns a todas as mulheres. 

A todos muito obrigada". 
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Foram oficializadas 236 uniões no 
casamento comunitário de lgarapé-Mirj 

Assinatura do Convênio entre TJE e Fundação Banco do Brasil 

M 
Moradores de Igarapé=Miri 
são- pela Justiça lítinerante 

No último dia 19, o ônibus da 
Justiça Itinerante encerrou os aten-

dimentos que estava realizando des-

de o início do mês, no município de 

Igarapé-Miri, com a oficialização da 

união de 236 casais de baixa renda, 

moradores da área urbana e rural. 

A legalização das uniões foi realiza-

da pela juíza Heloísa Helena Gato, 

titular da comarca de Novo Pro-

gresso, sudeste do Estado, em par-

ceria com os cartórios "Alda Nery" 

do distrito de Maiauatá e o "Ferrei-

ra Pinheiro", do centro urbano. As 

desembargadoras Climeniè de Ara-

újo Pontes, Presidente do TJ, e Car-

mencin Cavalcante, Coordenadora 

juizados Especiais, acompanha-

das do desembargador Felício Pon-

tes, participaram da solenidade. 

Presente ainda o representante do 
Ministério Público da Comarca, José 

Nazareno Barros André. 

Localizado na região do Baixo 

Tocantins e banhado pelo Rio do 

mesmo nome, o município possui 
uma população de 53 mil habitan-

tes. O prefeito do município, tam-

bém presente na solenidade, feste-

jou os avanços na área da agricultu- 

rã, com geração de empregos fo-

mentados pela fábrica de produção 

do suco de açaí, principal fonte de 

recursos com exportação da polpa 

para a Austrália e alguns estados do 

País. São 155 escolas em todo o 

município. Na área da saúde, segun-

do ele, a população dispõe de di-

versos programas que contemplam 

desde a saúde bucal ao fisioterápico 

e de 23 médico que realizam um 

programa voltado para a saúde da 
família. 

Durante a solenidade de casa-
mentos, os discursos enfatizaram a 

Importância dos serviços prestados 

pela Justiça Itinerante, em especial 

com a expedição de certidões de 

nascimento de 634 moradores aci-

ma de 12 anos, promovendo a ci-

dadania desses cidadãos. "Essa 

pessoas sequer podiam exercer a 
condição de cidadãos, pois não ti-

nham acesso a uma bolsa-escola, 

sequer podiam pleitear um apo-
sentadoria", destacou o deputado 

estadual César Colares na ocasião. 

O parlamentar, que representou o 

Governador do Estado, Almir Ga-
briel, se declarou um entusiasta da  

administração implementada pela 
Chefe do judiciário. 

A Coordenadora dos juizados, 
desembargadora Carmencin Ca-

valcante, enfatizou o compromis-

so social dos magistrados em dis-

tribuirjustiça. Ela festejou o aten-

dimento de mais de três mil pes-

soas no centro urbano e distrito. 
A desembargadora destacou que 

pela primeira vez na história do 

município foi realizado um casa-
mento comunitário. O desembar-

gador Felício Pontes Também se 

manifestou e disse que, enquanto  

Vice-Presidente e Corregedor do 

TRE deverá levar os serviços da 
justiça Eleitoral até a população. 

A presidente, durante pronun-
ciamento, fez uma saudação emo-

cionada aos casais, aconselhando-

os a manterem as uniões em clima 

de muito amor e compreensão e 
assegurou: "Não tenham dúvida 

de que o Judiciário está perto de 

vocês e caso não sejam atendidos 

nós procurem, pois não é esta a 

orientação que repasso a magistra-
dos e funcionários". 

Convênio garante aquisição de ônibus para a Justiça Itinerante 
Foi assinado no último dia 

28 de fevereiro um convênio 

entre o TJE e a Fundação Banco 

.io Brasil para a aquisição de um 

ônibus adaptado para as ativida-

des dajustiça Itinerante. Com  a 
aquisição, o Judiciário passa a 
dispor de dois ônibus para a 

prestação de serviços judiciais 
em localidades que ainda não 

dispõem de Juizados Especiais 

estruturados. O primeiro foi ad-

quirido com recursos exclusivos 
do judiciário, em dezembro de 

2000. A Fundação deverá re-

passar R$ 110 mil, o que cor-

responde a 56,18% do valor 

total do veículo, cabendo o res-
tando ao TJE. 

O convênio foi firmado pela 

Presidente da Corte, desembar-

gadora Climeniè Bernadette 

Pontes; a presidente da Funda-

ção Banco do Brasil, Heloísa 

Helena Silva Oliveira, e o ge-
rente da agência Grão Pará, An- 

tônio Webster Andriotti. A coor-

denadora dos juizados Especiais, 
desembargadora Carmencin Ca-

valcante, e o superintendente es-
tadual do banco, Valmir Pedro Ros-

si, assinaram como testemunhas. 

O juizado Itinerante atenderá 

a região metropolitana de Belém 

e municípios das regiões sudeste,  

nordeste, sudoeste, Baixo Amazo-

nas e Marajó. Dos 143 municípios 

do Estado, 37 ainda estão sem as 

comarcas instaladas, representan-

do 16,81% da área do Pará e to-

talizando uma população de 

601 .289 habitantes. 

A desembargadora Climeniè 

Pontes, em pronunciamento, de- 

clarou que o apoio decisivo da 
Fundação Banco do Brasil vem 

propiciar ao Tribunal maior cele-

ridade no atendimento ao públi-
co, ampliando as metas do proje-

to justiça Itinerante, ao ofertar o 

auxílio financeiro de R$ 110 mil. 

"E um momento de grande im-

portância, pela dimensão que a 

oferta proporciona, para alavan-

carmos os projetos jurídico-soci-

ais", ressaltou a presidente do TJE. 
Na oportunidade, a magistrada 

reiterou um pedido formulado an-

teriormente à Fundação para a 

aquisição de uma embarcação 

para atender a população ribeiri-
nha. De julho do ano passado até 

fevereiro deste ano, o juizado Iti-

nerante já esteve nos municípios 

de Salinópolis, Mosqueiro, Novo 

Repartimento, Tucuruí, Breu 

Branco, Belém, Santa Bárbara, 
Acará e recentemente em Igara-

pé-Miri, atendendo milhares de 
pessoas. 
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A Dor da Saudadel 
A partida do Paulo Frota fez-

me recordar que ninguém vive sem 
estar exposto ao sofrimento e à 
perda. No entanto, porque a ex-
periência da dor precisa ser tão 
desagradável? 

Mesmo considerando que a 
dor e o sofrimento sejam fenôme-
nos humanos universais, isso não 
quer dizer que seja fácil a tarefa de 
aceitá-los. 

Faz 60 dias que ele se foi e eu 
me ponho a refletir sobre tantas e 
profundas afinidades que fortalece-
ram a nossa amizade. 

Era um fim-de-tarde do mês de 
dezembro quando o desembarga-
dor Wilson Marques da Silva che-
gou a nossa casa acompanhado de 
Paulo e Telma Frota. Meu Deus, 
que simpatia, que cordialidade, que 
humildade, com quanta modéstia 
ele se referia ao trabalho que rea-
lizava. Paulo havia sido promovi-
do há pouco para a Comarca da 
Capital e eu ainda exercia a judi-
cância no longínquo Portei. 

Em 1993, já atuando na Co-
marca de Tucuruí, sofri grave aci-
dente que dificultava minha loco-
moção. Por generosidade da de-
sembargadora Maria Lúcia Santos 
- na ocasião presidente do TJE - 
permaneci na Comarca da Capital, 
tendo sido designada para auxiliar 
diversos juízes dentre os quais o 
querido amigo Paulo Frota, então 
juiz da a  Vara Cível. A partir daí, 
nossa amizade consolidou-se e eu 
ganhei não apenas o amigo mas  

também fui cumulada com os co-
nhecimento jurídicos que repassa-
va e aprendi muito com seus 
exemplos de humildade e solida-
riedade. 

Foi ainda em 1993 que em Vi-
tória (ES), mais uma vez, tive opor-
tunidade de conviver com Paulo e 
Teima Frota. Participava eu de um 
Congresso Nacional de Magistra-
dos e tendo-me hospedado na 
casa de amigos paraenses tive a 
surpresa de sabê-los amigos da 
dona de casa. Assim, nos horários 
livres, estávamos sempre juntos 
não apenas discutindo temas do 
Congresso mas também aprovei-
tando para conhecer a cidade. 

No final desse ano Paulo assu-
miu a recém instalada 24' Vara 
Cível da Infância e da juventude, 
privativa da instrução e julgamen-
to dos atos infracionais praticados 
por adolescentes. Em laneiro de 
1994, face ao gozo de férias dos 
juízes da Capital assumi, em subs-
tituição, o juízo da 24  Vara. Mais 
uma vez, por obra divina, nossos 
caminhos se encontraram. 

O tempo passou. O trabalho 
em prol do menor era uma paixão 
para o Paulo que dele fazia um sa-
cerdócio. A qualidade do seu mis-
ter foi projetada em nível nacional. 
Seus projetos eram discutidos por 
esse Brasil a fora. A atuação exerci-
da na 24' Vara foi um verdadeiro 
apostolado, reconhecido à exaustão. 

Dentre seus trabalhos é impor-
tante que se destaque o Guia do  

Adolescente Internado, notadamen-
te pelo caráter de orientação e es-
clarecimento aos menores infrato-
res no que diz respeito ao acesso à 
justiça. Com  objetividade, Paulo 
ensina aos menores como exercer 
seus direitos conscientizando-os 
sobre o cumprimento de seus de-
veres, fatores esses importantes 
para a efetiva ressocialização. 

Em 2000, logo após Paulo ter 
ascendido ao desembargo, por 
mais uma coincidência, assumi a 
titularidade da 24' Vara. Quanta 
emoção' 

Novamente a fidalguia e soli-
dariedade de Paulo Frota se fize-
ram sentir quando fez questão de 
me acompanhar na visita de apre-
sentação a todos os espaços ine-
rentes a essa Vara, autoridades di-
versas, muitas delas parceiros de 
nosso trabalho ressocializante. 

Em junho de 2001 Deus nos 
fez parceiros no sofrimento. Segui-
mos em lO  de julho para São Pau-
lo. Desde o aeroporto Paulo me 
contagiava com sua força e cora-
gem, o que foi uma constante nos 
dois longos meses que lá passa-
mos. 

Ao retornar, reassumi o juiza-
do da Infância e juventude ocasião 
em que o Tribunal de justiça do 
Estado do Pará dava início ao Pro-
jeto Justiça na Praça. No dia 08 de 
dezembro de 2001 realizava-se 
com sucesso o empreendimento 
abraçado pelo Tribunal, proporci-
onando principalmente às classes  

menos favorecidas o efetivo aces-
so à justiça. O sonho de Paulo tor-
nava-se realidade. 

Uma semana depois, no sába-
do, dia 15 de dezembro, cercado 
pelo carinho da família Paulo ador-
meceu serenamente. 

Teima, sua mulher, sua compa-
nheira, entregou-o a Jesus e Maria 
dizendo: 

Vai tranqüilo. Olha a face de 
Deus. Nós vamos ficar bem. 

Maria, aí está teu filho, nós es-
tamos te devolvendo. Carrega-o no 

colo. 
Sua família, de mãos dadas, to-

cando seu corpo orava e cantava. 
Ao fundo os acordes de uma suave 
música sintonizava o murmúrio do 
mar, de cachoeiras, do vento r' - 

árvores, do canto dos pássaros, 
que ensejou um ambiente tranqüi-
lo para a passagem do meu amigo 
para a espiritualidade. 

Os desígnios de Deus são im-
penetráveis. Dois destinos, duas 
vidas, duas decisões do Altíssimo. 

Foste para Deus. Com  certe-
za, Ele precisava muito de ti no pla-
no superior. 

Eu aqui, dentro das minhas li-
mitações, tento honrar o trabalho 
que dignificaste. Um dia, nos reen-
contraremos e, se Deus permitir, 
continuaremos a parceria. 

Saudade. 

JACYRA MORAES RABELO 
juíza titular da 24  Vara Cível! In-
fância e Juventude. 

Esposas d. ma: istrados entregam donativos 
No último dia 22, Dolores 

Losada Maia e Deyse Gonçalves, 
esposas dos desembargadores 
Carlos Gonçalves e José Alber-
to Maia, e ainda Gundula Chris-
tiane Smith da Luz, esposa do 
juiz Geraldo da Luz, estiveram 
visitando a creche Santa Parce-
ria, localizada no Bairro do Gua-
má, para entregar cestas com gê-
neros alimentícios e material de 
higiene e limpeza ás 137 crianças 
atendidas. A creche sobrevive de 
doações e de um convênio com a 
Ordem de São Francisco de Assis 
e recebe crianças de ambos os se-
xos, filhos de empregadas domes-
ticas. As crianças na faixa etária de 
3 a 6 anos permanecem no horá-
rio de 7h ás 18h e fazem quatro 
refeições diárias. A Santa Parceria 
é uma das instituições assistenci- 

ais que recebem ajuda da Associa-
ção das Esposas de Magistrados do 
Pará (AEMP). 

"Temos uma preocupação, não 
pela nossa associação em si, mas 
pelas muitas crianças que assisti-
mos em nosso trabalho, constan-
te de caráter assistencial e social", 
declarou Dolores Maia, uma das 
fundadoras e atual presidente da 
entidade. Eia enviou correspon-
dência às demais esposas objeti-
vando a confirmação da manuten-
ção das contribuições mensais 
para manter a ajuda às instituições 
que já vêm há algum tempo sen-
do beneficiadas pela ação. 

Além da Creche Santa Parcei-
ra, aAEMP também assiste a cre-
che de Santa Izabel de Hungria, 
localizada no Conjunto Alacid 
Nunes, que atende crianças des- 

nutridas, muito carente de apoio 
material; Casa Andréa, localizada 
na Av. Senador Lemos, no Bairro 
da Sacramenta, que congrega ex 
portadores de hanseníase, a mai-
oria mutilados pela doença e  

egressos de das colônias do Pra-
ta ou de Marituba, e Casa Para-
vida, localizada na Av. Roberto 
Camelier no Bairro do jurunas, 
que atende portadores do vírus 
H IV. 
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Formatura na 
Escola da Magistratura 

Cento e quarenta alunos do 
curso de preparação à carreira da 
magistratura receberam o certifica-
do de conclusão do curso, na noite 
de 28 de fevereiro, no Centro de 
Convenções do Centur. O curso, 
que teve a duração de um ano, foi 
o 100  promovido pela Escola Supe-
rior da Magistratura do Pará (ESM). 

A Presidente do Tribunal dejus-
tiça do Estado, desembargadora 
Climenié Pontes, entregou a meda-
lha do mérito acadêmico "Desem-
bargador Sílvio Hall de Moura" ao 
primeiro colocado da turma da tar-
de, Paulo Vicente Galende, enquan-
to a diretora geral da ESM, desem-
bargadora Sônia Parente, entregou 
a medalha ao primeiro colocado da 
turma da noite, Sidney Campos 
(ornes. 

A mesa oficial da solenidade foi 
presidida pela desembargadora Cli-
meniè Pontes, além da representan-
te do governador Almir Gabriel, 
Ana Amélia Figueiredo, secretária 
executiva de justiça, a desembarga-
dora Sônia Parente, a desembarga-
dora Raimunda Noronha, presiden-
te da Associação dos Magistrados 
do Pará e os representantes da 
ESM, Nei Siqueira Mendes e Moe-
ma Figueiredo. 

A desembargadora Sônia Paren-
te saudou os concluintes e, em seu  

discurso, repetiu a sentença do dra-
maturgo Corneille: "Vencer sem 
perigo é triunfar sem glória", e ci-
tou o poeta Kalil Gibran: "O mes-
mo poço que dá origem ao nosso 
riso foi muitas vezes preenchido por 
nossas lágrimas". 

Após chamar os alunos a uma 
profunda reflexão sobre o rumo a 
tomar, Sônia Parente lembrou um 
ministro da justiça da França, Louis 
Barthou: "julgar os seus semelhan-
tes ou pronunciar-se entre os seus 
pares, condenar ou absolver, exer-
cer a severidade e praticar a indul-
gência, dispor da fazenda, da vida ou 
da honra dos outros, não há res-
ponsabilidade mais temerosa e mais 
grave. Ela exige a clareza da inteli-
gência e a firmeza do espírito, a 
competência e o caráter, o respei-
to que a si próprio se deve e o que 
aos outros se impõem. Não estou 
longe de acreditar que a civilização 
de um país se mede pela opinião que 
se tem de sua magistratura, da au-
toridade ou do descrédito desta, do 
seu brilho ou de sua fraqueza, de 
sua imparcialidade ou de sua sub-
serviência. A justiça é o símbolo e 
o reflexo dos costumes públicos". 
Por fim, ela conclamou os conclu-
intes a pregarem a paz social. 

A desembargadora Climeniè 
Pontes, por sua vez, em seu pro- 

nunciamento, falou de seu conten-
tamento pelo êxito dos alunos e 
salientou que o ser humano, pela 
necessidade de competir busca 
cada vez mais ampliar seus conhe-
cimentos para poder enfrentar um 
mundo globalizado em igualdade de 
condições. 

"Acredita-se que o ideal dos se-
nhores concluintes é ingressar na 
magistratura e vivenciar a experi-
ência do jovem soldado ao entrar 
na caserna, onde tudo é belo e ma-
ravilhoso, até defrontar-se com os 
fuzis e aparatos bélicos que deverá 
portar no dia a dia e que, entre sur- 

preso e perplexo pela possibilidade 
de ferir ou matar seu semelhante, 
nem por isso recua na sua decisão, 
sabendo que usará, se necessário, 
com destemor, aquele aparato", 
destacou ela, acrescentando que 
semelhante é a função do magistra-
do, sua arma é a caneta e com ela 
tudo poderá fazer, e fazer bem, lu-
tando contra tudo e contra todos, 
seguir exclusivamente a voz da ra-
zão e de sua consciência, a bramir 
a quem pertence o direito, não dei-
xando influenciar-se pela indecisão 
ou oportunismos, que muitas vezes 
afrontarão seus ideais. 

Desembargadora Sônia Parente entrega diploma à aluna 



INFORMATIVO DO TJE MAR/2002 

Desembargadoras, juízas e funcionárias assistiram a palestra 
que marcou o Dia Internacional da Mulher no TJE. 

Assédio sexual é debatido 
no Dia Internacional da Mulher 

O
Dia Internacional da Mulher, transcor-

rido no último dia 8, foi marcado pelo 

TJE com a palestra "Só para mulhe-

res", proferida pela psicóloga Sônia Pires, O ob-

jetivo foi discutir o problema do assédio sexu-

al e as formas de proteção contra esse tipo de 

constrangimento. A palestra foi realizada no 

salão do júri do Palácio dajustiça e contou com 

a participação de diversas funcionárias e desem-

bargadoras da Corte. A iniciativa foi da Coor-

denadora de Recursos Humanos do Conselho 

de Administração do judiciário, desembarga-

dora Albanira Lobato Bemerguy, sendo exe-

cutada pelo Departamento de Recursos Huma-

nos, dirigido por José Carlos do Carmo. 

Sônia Pires iniciou a palestra falando sobre 

técnicas de relaxamento para reduzir o estres-

se e em seguida exibiu um vídeo produzido 

pela Like Quality, empresa de consultoria de 

treinamento de pessoal, mostrando como se 

pode enfrentar o problema dentro do ambien-

te de trabalho. O assédio sexual é crime pre-

visto no Art. 216—A, do Código Penal Brasi-

leiro, que diz que: "Constranger alguém com 

o intuito de obter vantagem ou favorecimento 

sexual, prevalecendo-se o agente da sua condi-

ção de superior hierárquico ou ascendência ine-

rentes a exercício de emprego, cargo ou fun-

ção". A pena pode variar de um a dois anos de 

detenção. 

Segundo informações da psicóloga, a fai-

xa etária de pessoas que sofrem o assédio está 

entre os 22 a 35 anos. Das denúncias registra-

das, 99% das vítimas são mulheres. Outra in-

formação repassada sobre o assunto foi que a mai-

oria das vítimas de assédio só denuncia o crime 

quando ocorre a quebra do vínculo empregatí-

cio. 

A Presidente do TJE, desembargadora Cli- 

meniè Pontes, e a Vice-Presidente, desembar-

gadora Maria de Nazaré de Souza, elogiaram a 

realização e organização do evento. A desem-

bargadora Climeniè Pontes parabenizou o De-

partamento de RH pela semente que foi plan-

tada, possibilitando a confraternização numa 

data como essa. A palestra foi encerrada com o 

sorteio de diversos brindes distribuídos entre 

as participantes. 

Grupo de apoio a usuários de 
drogas

, 

 e álcool.  completa dois anos 

O
grupo de apoio coordenado pela 

equipe do setor de assistência social 

do TJE, que tem cunho preventivo e 

terapêutico no tocante ao uso de drogas e ál-

cool, comemorou dois anos de atuação no úl-

timo dia 21 de março. A data foi marcada com 

uma solenidade realizada na sala de casamen-

tos do Palácio da Justiça. Além dos servidores 

e familiares atendidos pelo programa, o even-

to contou ainda com a participação das desem-

bargadoras Climeniè Pontes, Presidente da 

Corte, e Albanira Bemerguy, Coordenadora de 

Recursos Humanos do Conselho de Adminis-

tração do Judiciário, e da juíza Dahil Paraense, 

Diretorado Fórum Cível. 

Na ocasião, a desembargadora Climeniè fez 

um pronunciamento parabenizando os mem-

bros do grupo de apoio e enfatizando a impor-

tância do trabalho no combate ao uso de dro- 

gas e ao alcoolismo como forma de valoriza-

ção e recuperação de auto-estima dos servi-

dores do Judiciários. Em seguida, ela entregou 

uma plaqueta de congratulações a um membro 

do grupo. Também a desembargadora Albani-

ra Bemerguy e a juíza Dahil Paraense entrega-

ram plaquetas a outros membros do grupo. 

De acordo com a assistente social Rosane 

Gaby, uma das coordenadoras do grupo de 

apoio, "nos últimos anos há uma preocupação 

cada vez maior com a ocorrência de situações 

relacionadas ao abuso de drogas em locais de 

trabalho. São questões relacionadas à diminui-

ção de produtividade, faltas, atrasos, elevado 

número de acidentes de trabalho, necessida-

des de cuidados adicionais ao serviço médico 

e social, entre outras". 

Gaby informou que 70% dos usuários de 

drogas são empregados em tempo integral ou  

parcial; 25% dos homens empregados, entre 

18 e 25 anos, admitem uso de algum tipo de 

droga ilícita; o álcool no Brasil é responsável 

pela ocupação de 1 em cada 3 leitos nos hos-

pitais psiquiátricos, e a bebida está por trás de 

3 em cada 4 acidentes de trânsito com mortes. 

Nos Estados Unidos, um terço dos acidentes 

ferroviários são causados por uso de alguma 

droga; 67% dos envolvidos em abusos contra 

criança e 40%, nos casos de estupros, usaram 

bebidas alcoólicas, além de 5 1% dos delitos 

graves e 38% dos suicídios estarem relaciona-

dos com o alcoolismo. 

A assistente social também explicou que os 

resultados obtidos pelo grupo de apoio nesses 

dois anos de trabalho mostram uma modifica-

ção na abordagem da questão, tanto por parte 

dos usuários e familiares quanto da comunida-

de judiciária. 



0 novo consultório odontológico móvel foi apresentado aos desembargadores do TJE 

Juíza Clarice Andrade esclareceu 

res de crianças e adolescente. 

A magistrada esclareceu à comunidade que 
quando é aplicada uma medida sócio-educati-
va ao adolescente, existe todo um acompanha-

mento psicossocial, visando sua ressocialização. 

dúvidas sobre aplicação do ECA 

A juíza considerou que a iniciativa do Conse-

lho de Segurança Comunitária foi de grande 
valia, porque "a comunidade ficou satisfeita 

com o debate e com a presença das autorida- 
des". 
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Servidores lotados no interior 
vão receber atendimento dentário 

O Serviço Odontológico do TJE vai partir 

para a prestação de serviços nas comarcas do 
interior. O objetivo é levar o atendimento clí-

nico-dentário aos funcionários lotados nos fó-
runs do interior e seus dependentes legais. De 

iniciativa da equipe de profissionais que atua 
no setor, que tem á frente o cirurgião José Ayres, 

o projeto 'Sorrisos felizes' objetiva ainda tra-
çar um perfil estatístico da saúde bucal dos ser-
vidores da Justiça do Estado. Com  o apoio da 
Secretaria de Administração da Corte, coman-

dada por Haroldo Pontes, a equipe já conta com 
um gabinete dentário portátil, recém-adquiri-
do pela Casa. 

De acordo com o projeto apresentado aos 
desembargadores, no início de fevereiro, a cada 

locamento serão designados dois cirurgiões 
cientistas e mais atendentes de consultório. A 

programação das viagens às comarcas ficará a 
critério da direção do TJE. A equipe permane-

cerá de quinta-feira a domingo e obedecerá 
uma escala de rodízio. 

José Ayres do Amaral, Ságio Alfredo Bra-

bo, Maria das Graças Oliveira Damasceno, José 
Nazareno Rufino de Mattos e Francisco de As- 

sis Lisboa formam a equipe de profissionais do 

Serviço Odontológico do Judiciário. O atendi-
mento na capital é de segunda a sexta-feira, sem- 

pre no horário de 8h às 18h, no ahdar térreo 
do anexo 1, do Palácio da Justiça, com entrada 
pela Rua Tomásia Perdigão. 

Comunidade do Guamá 
discute segurança pública e ECA 

A juíza auxiliar da 24  Vara da Infância e 
Juventude, Clarice Maria de Andrade, parti- 

ipou de um debate sobre segurança pública 
com os moradores do bairro do Guamá e da 
área de invasão "Riacho Doce". O evento 

foi promovido pelo Conselho de Segurança 
Comunitária, no dia último dia 20, na Escola 

Estadual Frei Daniel. Além do Judiciário, o 
problema da segurança pública e da violên-

cia no bairro foi discutido também por re-
presentantes do Ministério Público, da Polí-
cia Militar e legislativo estadual. 

Durante o debate, a magistrada foi ques-
tionada sobre a aplicação do ECA— Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Ela explicou o 
trabalho desenvolvido no CAAI —Centro de 

Atendimento ao Adolescente Infrator -- e deu 
noções gerais sobre as medidas sócio-edu-

cativas aplicadas ao adolescente em conflito 
com a lei. A magistrada observou que a co-

munidade tem uma visão distorcida sobre o 
Estatuto, que é ainda visto como uma pre-
miação ao adolescente infrator, quando na 

verdade trata-se de um conjunto de normas 

previstas para assegurar os direitos e deve- 



Datas comemor 
29103- Sexta Feira Santa 
31/03- Páscoa 
02- Dia Mundial do Livro Info 
07- Dia do Médico Legista 
12- Dia do Obstetra 
18- Dia nacional do Livrõ 
19- Dia do índio 
20- Daí do Diplomata 
21- Dia do Tiradentes 
22- Descobrimento do Brasil 
25- Dia do Contabilista 

N.Cham. 341.3 
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Os dirigentes do Tribunal de justiça do Estado parabenizam 
os aniversariantes de Abril de 2002. São os seguintes: 

1- lara Lopes de Barros 

José Maria Silva 
Maria de Fátima Leão Lima 
Sandra Maria da Silva Alves 
Severo Alves do Carmo 

2- Antônio Heleno Passos Araújo 
Arlete Lúcia da Costa Spinoza 
Ênio Torres Rodrigues 
Francisco Pereira de Meio 

George Elias Alves Reis 

Maria Luisa Pinheiro Soares 
Robson Francisco da Costa Cunha 
3- Canos Vinícius Blanco Rendeiro 

llza Benedita Paiva Meio 

Leide Mary do Carmo Ribeiro 
Maria de Lourdes Guerreiro Bastos 
Patrícia Nogueira Chamma 
Rubem Martins Paixão 

4- Carmen Oliveira de C. Carvalho - Juíza 
João Maria dos Santos 
Kátia Patrícia Brasil da Silva 
Raimundo Viana Perdigão 

Silvia de Nazaré Nóvoa dos S V Azevedo 
Washington da Silva Frazão 
5- Douglas Pantoja Pauxis 
Eduardo Augusto Cruz Vale 
Fernando Allan de Souza 

Manoel Corrêa Gonçalves 
Maria do Livramento V Guerreiro 

Maria Lúcia Lobato Ferreira 
Paulo Eimer Motta Gueiros Júnior 

Ricardo Salame Guimarães - Juiz 
Roberto Lobo Saieme 

Ronaldo Luta Tavares Pampoiha 
Sônia Mara Albuquerque de Cristo 

6- Ana Maria Ferreira Rêgo Nunes 
Francisco J. da Silveira Chagas - Juiz 
João de Deus Rodrigues Lobato 
Maria do Socorro Cardoso Bitencourt 
Maria Luiza Souza Silva 
7- Gilce Rodrigues Batista 
Heiton Scylias Magalhães de Lima 
Lílian Nunes e Nunes 
Maria Cândida Gomes Noronha 
Maria Theima Ponte de Souza - Pretora 
8- Antônio Maria Franco Costa 
Dagoberto Maia de Carvalho 

Eliana Maria de Oliveira Gemaque 

Iacy Sant Arma Moura 
Paula Portugal Vieira da Costa  

Raimundo Teixeira Filho 
Sarah Castelo Branco M Rodrigues - Juíza 
9- Adalberto Magalhães Maicher da S. Jr 
Carlos José Matos Pamphilio 
Humberto de Castro Júnior 
Luís Antônio Gomes Carvalheira 
Maria Tereza da Silva dos Anjos 
Mariza Sueli Palheta Amoedo 
Nadja Nara Cobra Meda - Juíza 
Paulo de Mendonça Ledo 
Sileymão Carvalho Varão 
Teresinha Nunes Moura - Juíza 
10- Armando de Freitas Meireiles 
Francisco de Lima Batista 
Hariey Wanzeller Couto da Rocha 
Iriei de Brito Batista 
Maria do Socorro Sidrim dos Santos 
Maria Joracy Ladisiau Alves; 

Mary Arme Lima Frazão 
Wilson dos Santos Marques 
li- João Bosco Albuquerque Rodrigues 
João Lourenco Maia da Silva - Juiz 
Maria Lúcia Comes Marcos dos Santos - 
Desembargadora 

Miguel Francisco Pinheiro Alves 
Thaís Moraes Cardoso 

Vera Lúcia Mendonça Faria 

12- Aluísio da Costa 

Aucimário Ribeiro dos Santos 
Chaniey Cardoso da Silva 
Francisco de Paula B de Sá 
Maria Francisca Fortunato da Silva 
Mariza Lima Munhoz 
Paulo Cezar Lima Fernandes 
Sidney floracy Sant Ana da Silva - Juíza 
13- Arnaldo da Silva Santos 
Áurea Maria de Oliveira Rodrigues 

Glória de Fátima Sales de Lima 
José Luiz de Araújo Fernandes 

Raimundo Norberto Lameira 
14- Juramir Barbosa de Oliveira -Juiz 
Kátia Meio de Moraes Rêgo 
Márcia Valéria Leite Mendes 

15- Adamir Monteiro de Souza 
Ademar Calumby Filho - Pretor 

Canos Augusto Barbosa 

Gutemberg Fonseca Taveira 
Hélio Bronze de Abreu 

inez Siqueira Santiago 

Maria Aidecina Rodrigues Marques  

• 16- Aicy de Jesus Nery Pinheiro 

Ciimenie Bernadette de Araújo Pontes - 

• Desa./Presidente 

Clotilde Tolentino de Anchieta 
• 

 

Emanuel. Jorge Ode Almeida 
• 

 

Gláucia Araújo Bittencourt 

• José Alexandre da Silva 
• Miguel da Costa Júnior 

Raimundo Nazaré Benício Dias 
• Rita Manuela de Macedo Parente 

17- Ana Cláudia Cai Monteiro 
• Augusto Canos Corrêa Cunha - Juiz 

Ioiete Cardoso Pinheiro Silva 
• Ivanete Silva de Vilhena 

Lana Mírtes Fernandes de F Teixeira 
• Laura Maria Coelho Queiroz Bastos 

Luzia Julia Soares Rosa 
• Maria de Nazaré V Araújo Rocha - Pretor 

Maria Elvira Costa da Silva 
• Rosângela da Conceição Ribeiro Marques 

Solange Maria Carneiro Matos 
- 18- Elvira Olimpia Teixeira 
João de Deus Cardoso 

• José Nazareno Oliveira da Silva 
Maria das Graças R Saavedra 

Otávio Lopes da Cruz Filho 
Roberto Cezar Oliveira Monteiro - Juiz 
Terezinha Daiva dos Reis Pereira 
19- Carlos Gondin Touninho Braga 
Sheila Tatiana de Oliveira Vieira 
20- Carlos Alberto daTdeSouza 

Edilberto José Mauro 
Heliana Freire Ferreira Figueira 

Luiz Santiago Ribeiro Alves Filho 
Maria Sueiy Rodrigues de Paiva 
Raimundo Macedo Filho 
21- Carlos Guimarães Fiugge 
Maria Leida Martins Barros 

Mônica Maués Naif Daibes - Juíza 
Patrícia Rodrigues; Lage 
22- Gracilda Leão dos Santos 
Marina Kaled Moreira 

Rosa Helena Pereira Pinto de Souza 

Sebastião Ferreira de Oliveira 
Shirley Mackiane Rodrigues de Oliveira 
Vanda Maria Pereira dos Santos 
23- Antônio Jorge da Silva Costa 

Danielie Ribeiro da Fonseca 

Georgina Taveira dos Santos Barbosa 

Giovana de Cássia Santos de Oliveira - Juíza  

Jorge do Carmo Amarai 
Jorge Raimundo Evanovich dos Santos 
Jorgina Ascencao da Costa Teles 

Mary Wakimoto Fonseca 

• Renata Valéria Pinto Cardoso 
• 24 - Adnienne Macedo A. Vau Wijk - Juíza 
• Ana Patrícia Nunes Alves - Juíza 
• 

 

Célia Regina de Lima Pinheiro 
• Elizabete Reboucas Barbosa 
• irineu Rabeio Vilela 

José Ayres do Amaral 

• Maria Benedita Corrêa Fonseca 
Penha do Socorro Miranda de Avelar 

• 25- Fernando Câmara Leão 
Manoel Saraiva Monteiro 

• Margareth Elleres Nascimento 

Newton Ricardo Lima de Oliveira 
• 

 

26- Arlindo Corrêa Silva 

Delicio Nascimento da Silva 

• Rozinete de Almeida Neves 

27- Benedito Chagas Rentes 

• Clicia Maria de Borborema Rebelo 
Elizete Ferreira da Cunha 

• Francisca Grandes Moura de Azevedo 

: Jofre  Ferreira 
• José Rosa Pereira 

Kátia Maria Franco Bastos 
Manoel Moura Monteiro Nunes 
Maria Lúcia Jares Pereira - Pretora 

Rui Jorge Gomes 

28- Adauto Sampaio Lima 
Adria Coelho Bassaio 

Francisco Sabino Vasconcelos da Costa - 
-Juiz 

Jocileia de Castro Cruz 

- Laura Pereira Nunes 
Lúcia de Fátima Lobo da Silva 

• Lucimar Sá Alves de Souza 

Luís BernardoSGde Oliveira - Juiz 
- Maurício Wagner Aquino Fonteneile 

29- Amadeu José da Silva Matos 
• Antônio Canos Pinagé da Silva 

José Ribamar Rodrigues do Carmo 
• Maria Steila Castro Peixoto - Pretora 

: Priscifia Vidigai Soares 
• Raimundo Nogueira da Luz 
30- Adalberto Silva dos Santos 

• Maria Leonor Dias Garcia 
Silvia Comes Noronha 

- Sofia Gama Tavares 

lefennentofaz levedar toda a massa? 

24818 ?lho para serdes uma massa nova, visto 

20364 Cristo, nossa Páscoa, foi sacrzficàdo por 

z, não como fermento velho, nem como 

. perversidade mas, como pães sem fer-
mento na pureza e na verdade." 

1 Coríntios.5: 6-8. 


