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“Ser pai é estar ao lado de uma parte sua, que
apesar de crescer, sempre será sua eterna pequenina.”

Servidor Sérgio Pereira Assunção, da Subseção Judiciária
de Bom Jesus da Lapa, e sua filha Carolina, de 19 anos.

SSJ de Vitória da Conquista recebe 
denúncia de tráfico de animais 

silvestres por associação criminosa

A 2ª Vara da Subseção Judiciária de 
Vitória da Conquista recebeu do Minis-
tério Público Federal uma denúncia de 
tráfico de animais silvestres, ocorrido no 
Parque Nacional de Boa Nova, localiza-
do no centro-sul da Bahia, que cobre os 
municípios de Boa Nova, Dário Meira e 
Manuel Vitorino.

Consta nos autos, que no período de 
outubro de 2017 a 2020, os denuncia-
dos, de modo consciente e voluntário, 
instituíram e integraram uma associa-
ção criminosa estruturada e especiali-
zada no tráfico de animais silvestres, 
ameaçados de extinção, capturados 
principalmente na referida unidade de 
proteção integral. Tal conduta é tipifi-

cada no art. 288 do Código Pe-
nal.

Conforme matéria veiculada 
no portal Correio 24 Horas, as 
investigações sobre a atuação do 
grupo, iniciadas ainda em 2018, 
pela Polícia Federal, possibilita-
ram 14 apreensões, totalizando 
1.030 animais de diversas es-
pécies, como: papagaio, arara 
canindé, arara azul, arara verme-
lha, pássaro preto, periquitos-rei 
e tucano. Além disso, no âmbito 
da Operação Ajuruetê, na segun-

da fase das investigações, foram apreen-
didos apetrechos para captura e arma-
zenamento de animais, anilhas, armas e 
munições.

Segundo o Ibama (Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis), o tráfico de animais 
é o terceiro maior mercado ilegal do 
planeta, movimentando perto de R$ 39 
bilhões. Somente no Brasil, a estima-
tiva é que o comércio movimente US$ 
2,5 bilhões. A cada ano, são retirados 
da natureza 38 milhões de animais em 
nosso país.

Esta matéria está associada ao ODS 
15 (Vida Terrestre) e 16 (Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes)

Sua Saúde
Banho de sol: 5 benefícios

1. Aumento da produção de vitamina D: bastam alguns minutos ao sol para 
aumentar a produção de vitamina D em nosso corpo, contribuindo para:  aumento 
dos níveis de cálcio em nosso organismo; prevenção de doenças cardíacas, diabe-
tes e câncer de cólon, mama e próstata; prevenção de doenças autoimunes, como 
artrite reumatoide, esclerose múltipla e doença de Crohn.

2. Diminui os riscos de depressão: países com invernos rigorosos e longos pe-
ríodos sem sol apresentam as maiores taxas de depressão e suicídio. Isso porque 
os raios solares indiretamente aumentam a produção de endorfina pelo cérebro, 
substância que também atua como um antidepressivo natural e que promove a 
sensação de bem-estar.

3. Regula o sono: a luz solar ajuda a regular a produção de melatonina, hor-
mônio que regula o ciclo do sono. O sol ajuda a inibir a produção de melatonina 
durante o dia, estimulando o corpo a produzi-la apenas durante à noite. Além disso, 
a luz solar propicia a transformação da melatonina em serotonina, hormônio que 
nos traz a sensação de bem-estar e felicidade.

4. Protege o organismo contra doenças: a exposição moderada ao sol ajuda a 
fortalecer o sistema imune, dificultando o aparecimento de doenças de pele rela-
cionadas à imunidade, como vitiligo e dermatite atópica.

5. Bronzeado em dia: o sol estimula a produção de melanina, o hormônio res-
ponsável por dar aquela aparência bronzeada. Além de garantir um visual estetica-
mente bonito, a melanina impede a absorção excessiva de raios UVB, protegendo 
o corpo contra seus efeitos tóxicos.

ATENÇÃO: Use o sol com moderação! É sempre importante salientar que tomar 
sol exageradamente pode causar problemas como insolação, desidratação e câncer 
de pele. Uma média de 20 ou 30 minutos já é suficiente para manter-se saudável. 
Além disso, é fundamental utilizar protetor solar todos os dias, independente da 
época do ano. (Fonte: G1)

Posto de atendimento do Banco do 
Brasil no prédio Sede será desativado

O Banco do Brasil comunicou à Di-
reção do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia sobre a desativação do posto de 
atendimento localizado no prédio Sede, 
tendo, portanto, o prazo de 90 dias para 
o encerramento total das atividades, con-
forme estipulado em cláusula contratual.

Com isso, conforme dispõe o Des-
pacho SJBA-DIREF 13729311, para 
atendimento dos precatórios, os advo-
gados deverão dirigir-se à agência loca-
lizada na sede do INEMA/SEMA, na 6ª 

Avenida do CAB, assim como, demais 
interessados.


