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Aniversariantes
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Parabéns!

Na semana de 8 a 12 de novembro, 
a Subseção Judiciária de Irecê realizou 
um mutirão para realização de audiências 
em processos do Juizado Especial Federal 
Adjunto daquela Subseção Judiciária. O 
esforço concentrado alcançou o objetivo 

Mutirão da Subseção Judiciária de Irecê realiza 
1.171 audiências 

Justiça no Prato - Participe da 
última arrecadação de 2021. 

Contamos com sua ajuda! 

Somos o Justiça no Prato. Somos ser-
vidores, magistrados, amigos, e todos os 
que entendem que tão assustador quanto 
a pandemia é a injustiça de pratos va-
zios: a fome!  

Nascemos em maio de 2021 com o 
objetivo de minimizar a fome dos nos-
sos irmãos do bairro de Sussuarana. Até 
agora compramos R$ 55.679,79 em 

alimentos e fraldas ge-
riátricas para o Lar de 
Idosos Irmã Lourdes e 
para centenas famílias 
assistidas pela Paróquia 
S. Daniel Comboni.  

Justiça no Prato so-
mos todos nós! É quem 
faz a divulgação pe-
dindo doações; quem 
se reúne para buscar 
estratégias para a di-
vulgação do projeto; é 
quem fica atento aos 
preços para realizar as 
melhores compras; é 
quem faz a entrega dos 
alimentos às entidades 
beneficiadas, mas aci-
ma de tudo é você, que 
doa mais, é você, que 
doa menos, e principal-
mente é você, que doa 
mensalmente, garantin-

do a continuidade do projeto e tempe-
rando com solidariedade o alimento de 
quem mais precisa.   

Gratidão pela confiança e generosida-
de de todos! Feliz Natal, Feliz 2022! 

Aguardamos a sua doação de dezem-
bro | PIX: alanbrire@gmail.com  

Abraços do grupo Justiça no Prato.

esperado e realizou 
1.171 audiências de 
conciliação, instrução 
e julgamento com a 
prolação da sentença/
ato judicial pertinente. 

Além dos juízes 
federais Dr. Gilberto 
Pimentel de M. Go-
mes Jr. e Dra. Paula 
Moraes Sperandio, 
ambos da Subseção 
Judiciária de Irecê, o 
mutirão também so-

mou esforços com o juiz federal Dr. Pablo 
Enrique Carneiro Baldivieso da Subseção 
Judiciária de Eunápolis/BA; o juiz federal 
Dr. Jamyl de Jesus Silva da Subseção Ju-
diciária de Barreiras/BA; o juiz federal Dr. 
Diego de Souza Lima da Subseção Judi-

ciária de Alagoinhas/BA, todos acompa-
nhados por seus respectivos assessores 
e também com os procuradores federais 
Ivana Roberta Couto Reis Souza, Marllon 
Bittencourt Boaventura, Ruy Mariano Sil-
va Carvalho, Adailton Elmoria Oliveira de 
Almeida e Eneida Assis de Carvalho. 

O mutirão que ocorreu no campus do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia (IFBA) na cidade de 
Irecê foi coordenado pelo Diretor de Se-
cretaria à época, José Marcelo da Silva, 
e obedeceu a todas as normas e medidas 
de segurança sanitárias impostas pela 
pandemia de Covid-19. 

O evento foi realizado sem maiores 
intercorrências e alcançou um percen-
tual de 37,06% (434) de acordos enta-
bulados e homologados em audiência; 
7,34% (86) de sentenças pela proce-

NUBES informa sobre a 
retirada das carteiras 

do Pro-Social até 17 de 
dezembro 

O NUBES está envidando todos os es-
forços para possibilitar a entrega das no-
vas carteiras do Pro-Social aos beneficiá-
rios titulares antes do período de recesso, 
vez que o prazo de validade das carteiras 
atualmente em mãos dos usuários já ex-
pirou desde 30/11/2021. 

As citadas carteiras estão disponí-
veis para retirada exclusivamente até a 
próxima sexta-feira, 17/12, das 10h às 
15h, na sala do Pro-Social (2º subsolo 
Ed. Sede - Fórum Teixeira de Freitas), já 
que a entrega será interrompida devido o 
recesso forense.  

Para aqueles que ainda não fizeram 
a retirada das carteiras, o Pro-Social su-
gere que compareçam com o objetivo de 
evitar possíveis transtornos em caso de 
necessidade de atendimento na rede cre-
denciada.   

O Pro-Social esclarece ainda que, as 
carteiras SAÚDE CAIXA tiveram a pror-
rogação da validade até 29 de dezembro 
de 2021. A previsão de entrega dos no-
vos cartões está agendada para fevereiro 
de 2022.  

Destacamos que, a entrada às ins-
talações físicas da Seção Judiciária 
da Bahia só será possível mediante a 
apresentação do passaporte de vacina, 
em decorrência da Portaria DIREF nº 
286/2021, que estabelece medida de 
segurança epidemiológica para acesso 
às dependências da sede da SJBA e das 
Subseções Judiciárias.  

Informações adicionais com as ser-
vidoras Conceição/Helena nos telefones 
(71) 3617-2927/9133.

Outra opção para 
comprovar vacinação 

contra COVID-19 

Em razão da indisponibilidade dos 
sistemas do Ministério da Saúde, o Car-
tão de Vacinação Digital da Prefeitura de 
Salvador apresenta-se como outro meio 
apto a comprovar a vacina contra a CO-
VID-19. O mesmo está disponibilizado 
pela Prefeitura de Salvador no aplicativo 
Cartão de Vacinação Digital, nas platafor-
mas iOS e Android.

dência ou procedência em parte do pedi-
do; 35,35% (414) pela improcedência; 
10,25% (120) de extinções sem julga-
mento do mérito e 10% (117) de despa-
chos exarados. 

“O mutirão foi um sucesso! O jurisdi-
cionado foi o maior beneficiado.  Desafo-
gamos um pouco a Subseção Judiciária, 
a qual vem recebendo mais de 7.000 
novos processos por ano desde 2019. 
Gostaria de agradecer aos juízes, servi-
dores, procuradores federais, advogados, 
IFBA- Campus Irecê e a Holística que nos 
cedeu a internet, pois sem todos estes o 
mutirão não seria possível”, declarou o 
juiz federal Titular da vara única da Sub-
seção Judiciária de Irecê, Dr. Gilberto Pi-
mentel de M. Gomes Jr. 

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


