Projeto atende ribeirinhos em Santarém
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Ação esteve na Comarca entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro
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No total, foram realizados 194 atendimentos jurídicos em Santarém
O Projeto “Ribeirinho Cidadão”, que esteve em Santarém entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro,
promoveu 194 atendimentos jurisdicionais, com destaque para os serviços de orientação jurídica,
reconhecimento de união estável, reconhecimento voluntário de paternidade (com ou sem exame de DNA),
divórcio consensual e regularização de registro civil. As ações de justiça ocorreram nas Escolas “Maria do
Rosário Barbosa” e “Dom Lino Vombommel”, e na sede social do Comercial Atlético Cearense, executadas
em parceria com o Projeto “Viva a Vida”, do Sistema Tapajós de Comunicação.
A ação foi desenvolvida pela Coordenadoria dos Juizados Especiais do TJPA, que tem à frente a
Desembargadora Vânia Fortes Bitar, e contou com a colaboração dos Juízes André Filo-Creão, Bárbara
Moreira e Karine Assad. Finalizando a programação, no dia 3 de setembro, o Juiz Valdeir Salviano da Costa,
Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, presidiu o matrimônio civil de 94 casais.
“Sempre fico satisfeita após a conclusão de mais uma etapa do Projeto “Ribeirinho Cidadão”, pois ele
materializa a ação do Poder Judiciário de estar cada vez mais perto do cidadão, levando serviços públicos
essenciais que possibilitam o exercício da cidadania através dos atendimentos jurídicos, sem contar a
execução de atividades assistenciais, como as orientações quanto ao combate à violência doméstica e
familiar contra a mulher, ao direito dos idosos e das crianças e adolescentes, a educação ambiental ligada
ao habitat das populações ribeirinhas e periféricas, bem como campanhas de enfrentamento e apoio aos
usuários de drogas e álcool”, destacou a Coordenadora dos Juizados, Desembargadora Vania Fortes Bitar.
BALANÇO
Ao longo de sua existência, só na área de cidadania (expedição de documentos, atendimentos jurídicos,
palestras, ações de orientação quanto às medidas de higiene, saúde, lazer e cuidados pessoas), o Projeto

“Ribeirinho Cidadão” já promoveu mais de 20 mil atendimentos, beneficiando comunidades carentes das
ilhas do entorno de Belém (Cotijuba, Combu, Caratateua, dentre outras), bem como dos Municípios de
Curuçá, São Caetano de Odivelas, Maracanã e, mais recentemente, de Santarém.
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