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“Neste Dia dos Pais, quero agra-
decer imensamente a Deus por te me 
abençoado com 2 presentes maravi-
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Aniversariantes
Hoje: Luciana Amorim Trindade (9ª Vara), Andrea Oliveira D Almeida (14ª Vara), Reinaldo 
Lopes Rocha (Nuasg). Amanhã: Francisco das Chagas Silva (Juazeiro), Manuela Affonso 
Ferreira Maciel (4ª Vara), Marcos Tulio Ladeia Vilasboas (19ª Vara), Karine Magalhães 
Cavalcante Côrtes (Turma Recursal), Vanessa Vale de Oliveira (8ª Vara), Vitório Batista 
Lima da Silva (15ª Vara), Hugo Jobim Rios Trindade (Guanambi).

Parabéns!

Velejando há quase um ano por 
mares livres de resíduos plásticos, a 
família Schurmann idealizou uma em-
barcação sustentável, unindo o amor 
pelo oceano com a produção de pouco 
lixo e reaproveitamento de tudo que 
fosse possível, em prol da preservação 
do meio ambiente. 

Em entrevista à ONU News, Heloí-
sa Schurmann, a mãe da família, con-
tou como a tripulação do veleiro Kat 
adotou fontes limpas de energia, processo de dessalinização para água potável e 
tratamento da água de esgoto. A energia utilizada a bordo vem de fontes limpas, 
com painéis solares e eólicos e todas as lâmpadas instaladas no veleiro são de LED 
e as baterias de lítio.   

Em expedição pela América do Norte, a família Schurmann deixou Nova Iorque, 
em 20/07, a caminho de Boston, como parte do projeto “Voz dos Oceanos” pelo 
fim da poluição plástica. O veleiro Kat, construído em 2014, foi escolhido para 
esse projeto que conta com a parceria do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (Pnuma). 

Durante a passagem da tripulação por Nova Iorque, eles levaram o vidro tritura-
do de 250 garrafas para um projeto no Instituto de Tecnologia de Nova Jérsei, que 
mistura vidro e plástico para ser usado como concreto. (Fonte: www.news.un.org/pt)

Esta matéria está associada ao ODS 7 (Energia Limpa e Acessível), 11 (Cida-
des e Comunidades Sustentáveis), 14 (Vida na Água).

Família brasileira promove reciclagem em 
veleiro sustentável 

Transforme em Ação

Subseção de Juazeiro inicia mutirão 
de audiências 

OAB/BA pleiteia Magistrado Auxiliar 
para a Subseção de Bom 

Jesus da Lapa 

Na última sexta-feira, 29/07, o Di-
retor do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia, Juiz Federal Durval Carneiro 
Neto, reuniu-se com a Presidente da Or-
dem dos Advogados do Brasil/Subseção 
Bom Jesus da Lapa, Sandra Dourado, 
para tratar sobre o Ofício OAB/BA nº 
072/2022, que solicitou providências 
quanto à designação de um Magistrado 
Auxiliar, em caráter permanente, para 
atender à demanda processual da Sub-
seção Judiciária de Bom Jesus da Lapa. 

Na visita, também estavam presen-
tes o Presidente da Comissão Especial 
de Direito Previdenciário da OAB/BA, 
Eddie Parish e o Presidente da Comissão 
Especial de Apoio à Advocacia perante 
a Justiça Federal da Bahia da OAB/BA, 
Daniel Vila Nova. 

Entre as considerações para o pedi-
do, a Presidente destacou que “a Sub-
seção Judiciária de Bom Jesus da Lapa/
BA, hoje, conta com acervo de quase 

15 mil processos com compe-
tência abrangente em 25 mu-
nicípios, o que compreende 
mais de 500.000 habitantes, 
o que já se torna sobre huma-
no para apenas um magistra-
do” e que, “a cidade de Bom 
Jesus da Lapa possui a tercei-
ra maior romaria do Brasil, re-
tornando de forma presencial 
neste ano de 2022, com uma 
população circulante em tor-
no de um milhão, segundo es-
tatísticas da Policia Militar da 
Bahia, ocasionando inchaço 
em demandas administrativas 
previdenciárias, razão pela 
qual se torna imperiosa a no-

meação urgente de Magistrado Auxiliar, 
a fim de solucionar a alta demanda já 
existente, que vem causando enormes 
prejuízos e descrédito entre os jurisdi-
cionados e esta Justiça”.  

O documento ressalta ainda que a 
vaga de Juiz substituto daquela Subse-
ção, por diversas vezes, foi disponibili-
zada, porém não teve habilitação. 

No mesmo dia, o Juiz Federal Diretor 
do Foro, Durval Carneiro Neto, emitiu 
o Ofício SJBA-DIREF n° 212/2022 ao 
Presidente do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF1), Desembargador 
Federal José Amilcar Machado, levan-
do ao seu conhecimento a solicitação e 
mostrando-se favorável ao pedido. 

No momento, a Direção do Foro 
aguarda deliberação do TRF1 acerca do 
pleito. 

Essa matéria está associada ao ODS 
16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes).

O Juizado Especial Federal Adjunto 
da Subseção Judiciária de Juazeiro ini-
ciou, hoje, a realização de mutirão de 
audiências, que se estenderá até sexta-
-feira, 05/08. O objetivo do esforço con-
centrado é a instrução e julgamento de 
1.000 processos previdenciários.

Os processos têm por objeto pedidos 
de aposentadorias de trabalhadores ru-
rais da cidade de Juazeiro e de mais 8 
municípios que integram a Subseção Ju-
diciária, são eles: Campo Alegre de Lour-
des, Casa Nova, Curaçá, Pilão Arcado, 
Remanso, Sento Sé, Sobradinho e Uauá.  

Com o objetivo de evitar aglomera-
ções, preservando a saúde de todos os 
envolvidos na prática dos atos processu-
ais, bem como de reduzir as despesas 
operacionais e propiciar maior como-
didade aos jurisdicionados, o mutirão 
ocorrerá na modalidade semipresencial, 
com a participação das partes e advoga-
dos, por videoconferência.  

O Juiz Federal Titular da Subseção 
Judiciária de Juazeiro, Wagner Mota Al-
ves de Souza e o Juiz Federal Substituto, 
Thiago Queiroz Oliveira, contam com o 
apoio de mais 5 magistrados federais e 
3 servidores designados pelo Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região (TRF1). 
Foram instaladas cinco salas de audi-

ências virtuais simultâneas, uma para 
cada Juiz designado.  

Dentro da dinâmica do Plano de Tra-
balho do mutirão está prevista a reali-
zação de 40 audiências de instrução e 
julgamento, por dia e por magistrado, 
com a prolação de sentenças líquidas, 
sendo 20 audiências realizadas no turno 
da manhã (8h às 12h) e 20 audiências 
no turno da tarde (14h às 18h). 

Ao final do período proposto, a Sub-
seção Judiciária de Juazeiro prevê o re-
sultado de 1.000 audiências previdenci-
árias realizadas. 

Essa matéria está associada ao ODS 
8 (Trabalho Decente e Crescimento 
Econômico), 9 (Indústria, Inovação e 
Infraestrutura) e 16 (Paz, Justiça e Ins-
tituições Eficazes). 

lhosos, Ana Sophia e João Manoel, 
que mudaram completamente a mi-
nha vida para melhor e me fizeram 
descobrir a infinitude deste sentimen-
to chamado amor. Sou muito feliz e 
grato a Deus por eles existirem em 
minha vida. 

Quero desejar um Feliz Dia dos 
Pais para todos da família JF.” 

Por Reynaldo Augusto do Patrocí-
nio Neto, servidor lotado na SSJ de 
Alagoinhas e pai de Ana Sophia e 
João Manoel do Patrocínio. 

Mês dos Pais


