
Aniversariantes
Hoje: Vivian Patricia Pinto Patury 
(Itabuna), Samuel Saladino Marti-
nez Cal (Turma Recursal) e Larissa 
Lima Sampaio (Guanambi).

Amanhã: Ana Claudia de Castro Du-
nham Nascimento (21ª Vara), Mar-
co Antonio Pondé de Brito (NUCRE), 
Raimundo Luiz Luz Filho (Turma Re-
cursal), Brás Batista Porto (Jequié), 
Josefa Eliene Santos (Paulo Afon-
so) e Leda Tatiana Fogueira Amaral 
(NUCJU).

Domingo: Thaís Queirós Alves de 
Souza Pimentel (NUCRE), Ana Ma-
ria Carvalho Rabelo de Souza (Ita-
buna), Diego Alves Nunes (Itabuna), 
Vinicius Bispo Amorim (NUCJU) 
e Maria da Conceiçao Ferreira (CS 
Gestão & Serviço).

Segunda-feira: Tereza Cristina Lus-
tosa de Oliveira (5ª Vara), Jeiel Vaz 
Macedo (Itabuna) e Águido Miranda 
Barreto (NUCJU).

Parabéns!
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Câmara Regional Previdenciária da Bahia 
apresenta resultados de 2017 e realiza

mais um mutirão de desistências
A Câmara Regio-

nal Previdenciária da 
Bahia realizou com 
sucesso nos dias 
15 a 17 de janeiro 
mais um Mutirão de 
Desistências relacio-
nadas a recursos. 
Foram incluídos no 
projeto aproximada-
mente 900 proces-
sos, havendo a AGU 
formalizado pedido 
de desistência do 
recurso em cerca 
de 500 deles, tendo 
sido homologadas em relação à autar-
quia 471 desistências.

No ano de 2017, os três relatores 
da CRP/BA, os juízes federais convo-
cados Cristiano Miranda de Santana, 
Pompeu de Sousa Brasil e Saulo José 
Casali Bahia, julgaram 4.818 proces-
sos. O primeiro mutirão de desistências, 
ocorrido em outubro do ano passado, re-
sultou em 881 homologações. O acervo 

total da CRP/BA, no final de 2017, era 
de 7.338 processos, e consiste em fei-
tos de natureza previdenciária oriundos 
das Seções Judiciárias da Bahia, Goiás, 
Mato Grosso e Rondônia selecionados 
dos gabinetes dos desembargadores fe-
derais que integram a 1ª Seção do TRF 
da 1ª Região.

O segundo Mutirão foi viabilizado 
pela Portaria Conjunta 1ªCRP-BA/INSS 

nº 002, de 11 de dezembro de 2017, 
subscrita pelos juízes convocados inte-
grantes da CRP/BA e ainda pela Procu-
radora-Chefe em exercício da Procura-
doria Federal/BA, Ivana Roberta Couto 
Reis de Souza. Foram objeto do muti-
rão processos físicos versando sobre 
aposentadoria por idade rural, salário-
-maternidade, aposentadoria especial, 
pensão por morte, benefício assistencial 
de prestação continuada ao idoso e à 
pessoa com deficiência; auxílio-doença, 
e aposentadoria por invalidez.

A desistência de recursos pela autar-
quia previdenciária possui previsão na 
Portaria n. 258 PGF, de 13/04/2016, na 
Portaria n. 488 AGU, de 27/07/2016, 
assim também no Parecer n. 118/2013/
CGPL/CGMBEN/PFE-INSS/PGF/AGU, 
que dispõe acerca dos procedimentos 
a serem observados pelos Procuradores 
Federais para reconhecimento da pro-
cedência do pedido, abstenção de con-
testação e de recurso e desistência de 
recurso já interposto, nos casos em que 
especifica.

Abertas as inscrições para a primeira 
edição do Prêmio Espírito Público

Estão abertas, até 25 de março, as 
inscrições para a primeira edição do 
Prêmio Espírito Público. A premiação é 
uma iniciativa do Instituto República e da 
Associação Agenda Brasil do Futuro em 
parceria com diversas instituições, entre 
elas, a Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap).

O objetivo é reconhecer e celebrar 
profissionais públicos que, com as suas 
trajetórias, tenham feito grandes contri-
buições ao Brasil. Todos os níveis e esfe-
ras – federal, estadual ou municipal, exe-
cutivo, legislativo ou judiciário, empresas 
públicas, fundações ou autarquias – po-
derão ser contemplados. As exceções são 
pessoas ocupando cargos eletivos.

Os candidatos concorrerão nas se-
guintes categorias setoriais: Educação; 
Gente, Gestão & Finanças Públicas; Meio 

Ambiente; e Segurança Pública. Cada 
uma contará com um júri e um comitê de 
especialistas renomados, que levarão em 
conta na avaliação dos candidatos: sua 
capacidade de inspirar a equipe e o am-
biente de trabalho; sua contribuição nas 
áreas técnicas específicas; e o impacto 
dos resultados na sociedade.

Os vencedores serão anunciados em 
cerimônia a ser realizada no Rio de Ja-
neiro, em agosto. O ganhador em cada 
uma das quatro categorias fará jus a um 
prêmio de R$ 50 mil e a uma jornada de 
aprendizagem, em Londres, para conhe-
cer instituições do serviço público britâ-
nico.

Para conferir o regulamento e se ins-
crever, acesse: http://premioespiritopu-
blico.org.br/

Fonte: ENAP

 Economia de água: 
Leve essa ideia a sério 

No Brasil, 36,4% de água são per-
didos, segundo dados do Departamento 
de Recursos Hídricos do Ministério do 
Meio Ambiente. As causas são variadas: 
problemas na estrutura de distribuição, 
desmatamento e desperdícios no agro-
negócio, na indústria e no uso residen-
cial. Para combater esse problema é 
preciso mudar hábitos de consumo.

1 – No banho: molhe-se, feche o 
chuveiro, se ensaboe e depois abra para 
enxaguar. Não fique com o chuveiro 
aberto. O consumo cairá de 180 para 
48 litros.

2 – Ao escovar os dentes: escove os 
dentes e enxágüe a boca com a água de 
um copo, sem deixar a torneira aberta. 
Economize 3 litros de água.

3 – Na descarga: verifique se a vál-
vula não está com defeito, aperte-a uma 
única vez e não jogue lixo e restos de 
comida no vaso sanitário.

4 – Na torneira: uma torneira aberta 
gasta de 12 a 20 litros/minuto. Pingan-
do, 46 litros/dia. Isto significa, 1.380 
litros por mês. Feche bem as torneiras.

5 – Vazamentos: um buraco de 2 
milímetros no encanamento desperdiça 
cerca de 3 caixas d’água de mil litros.

6 – Na caixa d’água: não a deixe 
transbordar e mantenha-a tampada.

7 – Na lavagem de louças: lavar lou-
ças com a torneira aberta, o tempo todo, 
desperdiça até 105 litros. Ensaboe a 
louça com a torneira fechada e depois 
enxágüe tudo de uma vez. Na máquina 
de lavar são gastos 40 litros. Utilize-a 
somente quando estiver cheia.

8 – Regar jardins e plantas: no inver-
no, a rega pode ser feita dia sim, dia não, 
pela manhã ou à noite. Use mangueira 
com esguicho-revólver ou regador.

9 – Lavar carro: com uma mangueira 
gasta 600 litros de água. Só lave o car-
ro uma vez por mês, com balde de 10 
litros, para ensaboar e enxaguar. Para 
isso, use a água da sobra da máquina 
de lavar louça.

10 – Na limpeza de quintal e calça-
das use vassoura: se precisar utilize a 
água que sai do enxague da máquina de 
lavar. (Fonte: Akatu e SAMAE)

VERDE
ÁREA


