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Aniversariantes
Hoje: Igor Rodrigo Silva Souza (1ª 
Vara), Marcos Paulo Miguel dos Anjos 
(Itabuna) e Laís Suelem Silva Araú-
jo (Paulo Afonso). Amanhã: Fernando 
Luiz Sampaio dos Santos (Turma Re-
cursal), Alane Batista Monteiro (Jua-
zeiro), Âmyna Lins de Carvalho (Ala-
goinhas) e Alex Silva Libanio (VIPAC).

Parabéns!

ONU quer saber opinião dos 
brasileiros sobre a vida nas cidades
Até 24 de dezembro, brasileiros pode-

rão responder à pesquisa online da ONU 
Cidades Sustentáveis. O objetivo da en-
quete é fazer uma radiografia dos centros 
urbanos onde moram os participantes. 
Disponibilizada gratuitamente no site e 
aplicativo Colab, a pesquisa traz 29 per-
guntas de múltipla escolha sobre temas 
como transporte, inclusão, serviços bási-
cos e transparência.

Proposta pelo Programa das Nações 
Unidas sobre Assentamentos Humanos 
(ONU-Habitat), a iniciativa visa estabele-
cer um diagnóstico sobre o cumprimento 
pelo Brasil dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, os ODS.

A consulta pede que os respondentes 
comparem a vida nos centros urbanos 
hoje e dois anos atrás. Os participantes 
deverão indicar, por exemplo, se concor-
dam ou não com a afirmação “O acesso 
a transportes públicos seguros, acessí-
veis e sustentáveis na cidade onde vivo 
está melhorando”. Ou se acreditam que 
“a qualidade da gestão de resíduos — 
coleta de lixo e materiais recicláveis — 
na cidade onde vivo está aumentando”.

As perguntas da pesquisa estão relacio-
nadas ao ODS nº 11, sobre cidades e co-
munidades inclusivas, seguras, resilientes 
e sustentáveis. Atualmente, mais da meta-
de da população mundial mora em centros 
urbanos. No Brasil, o índice chega a 85%.

“É fundamental escutar a população e 
captar sua percepção sobre como a sua 

cidade está evoluindo rumo a esse obje-
tivo e, assim, permitir uma análise mais 
precisa e coletiva da realidade das cida-
des brasileiras”, afirma o chefe da Unida-
de de Desenvolvimento de Capacidades 
do ONU-Habitat, Claudio Acioly.

“Esperamos que os resultados da con-
sulta possam ajudar gestores municipais 
e tomadores de decisão a orientar políti-
cas públicas capazes de responder aos 
desafios da urbanização, de forma efi-
ciente e integrada, a partir da visão dos 
cidadãos e cidadãs que vivem e convi-
vem em nossas cidades.”

A meta da agência é comparar as res-
postas dos brasileiros com dados oficiais 
de instituições nacionais — como o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) — e internacionais — como 
a própria ONU. A proposta é monitorar 
o desempenho das cidades do Brasil em 
relação ao que está previso no ODS nº 
11. Os resultados serão publicados num 
relatório em 2019.”

Link para a pesquisa (melhor visuali-
zação no Google Chrome): https://nacoe-
sunidas.org/onu-quer-saber-opiniao-dos-
-brasileiros-sobre-a-vida-nas-cidades/ 
(Fonte: ONU)

Crianças da Paróquia de Sussuarana 
apresentam peça sobre os 20 anos da Escola 

Providência no auditório da SJBA

As crianças da Paróquia São Daniel 
Comboni apresentaram-se na última sex-
ta-feira (14) no Auditório Ministro Dias 
Trindade, desta Seccional, com a peça 
teatral “Escola Providência: 20 anos tra-
balhando pela superação da violência, 
construindo uma cultura de paz”.

Na abertura do evento, em nome do 
diretor do Foro Dirley da Cunha Jr., o 
diretor em exercício da Secretaria Admi-
nistrativa (SECAD), Luiz Quaresma, deu 
boas-vindas às crianças e também a to-
das as famílias presentes.

Em seguida, as crianças compartilha-
ram com o público presente, que lotou o 
espaço, um resumo da história da Esco-
la Providência em 20 anos de existência, 
num espetáculo de 1h30 de duração com 
direito a muita música, coreografia, figu-
rinos e encenação, todos muito bem en-
saiados e com o texto na ponta da língua.

Segundo Isa Silva, professora de te-
atro das crianças, foi de grande impor-
tância a apresentação no auditório da 
SJBA, principalmente por ter realizado o 
sonho de muitos que nunca tinham en-
trado em um teatro antes. “Fomos bem 
acolhidos e foi bastante gratificante 
estar aqui nesse espaço aconchegante. 
As crianças ficaram maravilhadas com 
o tablado, com o palco, com tudo. Foi 
muito lindo, só temos a agradecer”, de-
clarou.

Uma dessas crianças, Giovanna Vitó-
ria, de 11 anos, declarou ter sido ótima 
a experiência em ter pisado num palco, 
pela primeira vez, para apresentar a 
peça, que vem sendo ensaiada há cerca 
de 4 meses.

Além da Escola Providência, a paró-
quia também possui a Pastoral da Crian-
ça, que acompanha mais de 250 famí-
lias pobres na Grande Sussuarana, que 
correspondem aos bairros de Sussuarana 
Velha, Novo Horizonte e Nova Sussuara-
na, e ajuda famílias a lutar por direitos 
sociais básicos, tal como está na Consti-
tuição Brasileira.

Segundo o Padre José Manuel Guerra 
Brites, atualmente a Pastoral da Criança 

realiza visitas domiciliares a quase 300 
crianças de O a 6 anos e cinco gestan-
tes, dando orientações básicas de Saúde, 
Nutrição e Educação. A pastoral também 
realiza o Dia da Celebração da Vida “Dia 
do Peso” quando as famílias se reúnem 
para celebrar o desenvolvimento de suas 
crianças. É nesse dia que as crianças 
são pesadas e recebem um delicioso e 
nutritivo lanche. Através desse trabalho 
a Pastoral da Criança está diminuindo a 

desnutrição infantil e a morte de cente-
nas de crianças do bairro.

Após a apresentação, além de agra-
decer o espaço cedido pela Direção do 
Foro, representando a Escola Providência 
e a Paróquia São Daniel Comboni, a Irmã 
Joselice recebeu os brinquedos doados 
pelos servidores da Seção Judiciária da 
Bahia na campanha beneficente promo-
vida pela Direção do Foro para presente-
ar as crianças da Pastoral da paróquia.

Há dez anos, o Justiça Federal Hoje 
publicou a seguinte notícia:

16/12/08 - Solenidade instala 2ª 
Turma Recursal baiana e outorga nome 
de Arx Tourinho ao prédio dos Juizados 
- Três eventos foram realizados na Seção 
Judiciária da Bahia na última sexta-fei-
ra, 12/12. As cerimônias foram presidi-
das pelo desembargador federal Antonio 
Ezequiel da Silva, vice-presidente do 
TRF da 1ª Região que, representando 
o Tribunal, presidiu a outorga do nome 
de Arx Tourinho ao prédio dos Juizados 
Especiais Federais e Turmas Recursais, 
a instalação da 2º Turma Recursal na 
Bahia e assinatura de convênio com a 
Universidade Federal da Bahia.

O juiz federal diretor do Foro, Paulo 
Pimenta, em seu discurso lembrou que 
como subprocurador geral da Repúbli-
ca e como advogado, o homenageado 
prestou relevantes serviços a essa Ins-
tituição, sendo, por isso, merecedor 
do reconhecimento de todos os juízes 
federais e dos servidores da Seção Ju-
diciária da Bahia.

“Esse ato, senhores, é uma prova in-
contestável de que ele não se foi. Ele está 
aqui no meio de nós (no sacrário da me-
mória dos bons), para confirmar, como 
dizia o grande Rui Barbosa – como ele, 
defensor dos ideais republicanos, nasci-
do num dia 5 de novembro – que ‘para o 
coração não há passado, futuro, presen-
ça, ausência. Tudo, tudo lhe é atualida-
de, nesse peito imenso, onde nascem os 
mortos e renascem os vindouros’.” (...).
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