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Parabéns!

DIREF comunica eventos do CNJ sobre fluxo 
de Identificação Civil e emissão de documentos 

de pessoas privadas de liberdade

Por meio de Despacho DIREF 
(1593673), o Diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia, juiz federal Durval 
Carneiro Neto, comunica uma série de 
eventos implementados pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), relativos ao 
Lançamento da Ação de Identificação Ci-
vil e Emissão de Documentos para Pes-
soas Privadas de Liberdade, em atenção 
ao Ofício n° 630/2022 (1338863), do 
Departamento de Monitoramento e Fis-
calização do Sistema Carcerário e do Sis-
tema de Execução de Medidas Socioedu-
cativas do Conselho Nacional de Justiça 
(DMF-CNJ). 

Primeiramente, dando início ao crono-
grama, na próxima segunda-feira, 04/07, 
às 14h, haverá uma reunião técnica pre-
sencial com a equipe CNJ e do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), que será reali-

zada no auditório 
Min. Dias Trinda-
de, da Secccio-
nal, com a parti-
cipação do Diretor 
do Foro, magis-
trados da JFBA, 
e Diretores de 
Varas.  “Conside-
rando que o Lan-
çamento da Ação 
de Identificação 
Civil e Emissão 
de Documentos 

para Pessoas Privadas de Liberdade é 
algo que pode interessar a qualquer 
magistrado(a) da SJBA, e não exclu-
sivamente os juízes das Varas crimi-
nais, haja vista que durante o Plantão 
Judicial o magistrado plantonista pode 
deparar-se com prisão de indivíduo o 
que implicará coleta de dados biomé-
tricos na audiência de custódia, dê-se 
conhecimento a todos os magistrados 
acerca da reunião presencial com a 
equipe CNJ que acontecerá nesta Sec-
cional, bem como aos Diretores de 
Varas”, destacou no Despacho, o juiz 
federal Durval Carneiro Neto. A reunião 
será transmitida em tempo real, re-
motamente, para todas as Subseções, 
além de ser gravada, com o intuito de 
viabilizar a participação de todos os 
magistrados(as) do interior.

Em 2017, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) apresentou uma proposta para que o perío-
do compreendido entre 2021 e 2030 fosse decla-
rado como a Década dos Oceanos.

A iniciativa teve como propósito reforçar a 
conscientização da humanidade quanto à impor-
tância dos oceanos para a nossa sobrevivência,  
como na produção de oxigênio e na regulação do 
clima, além das possibilidades associadas à biodi-
versidade e demais serviços ecossistêmicos.

Outro aspecto que motivou o estabelecimento 
de um período dedicado aos oceanos é o crescen-
te processo de degradação dos mares: poluição 
de todos os tipos; pesca sem obedecer a critérios 
sustentáveis; invasão de espécies exóticas; e im-
pactos decorrentes das mudanças climáticas.

Meio ambiente e sustentabilidade estão na agenda mundial, influenciando deci-
sões governamentais e corporativas, e, cada vez mais, orientando as mais diferentes 
atividades humanas.

Um caminho para que seja alcançada a desejável conscientização é a inserção de 
temas que reforcem a importância dos oceanos nos processos educacionais, tanto na 
formação dos professores, quanto nas salas de aula de todas as faixas etárias, com 
destaque para os mais jovens dos ensinos fundamental e médio. É fundamental que 
nossas crianças sejam cidadãos bem informados!

Década dos Oceanos, o compromisso da humanidade com o destino do planeta 
água. Faça a sua parte!!! (Fonte: www.fundacaofemar.org.br)

Esta matéria está associada ao ODS 14 (Vida na Água) e 15 (Vida Terrestre).

Você sabia que já estamos no segundo ano 
da Década dos Oceanos?

Transforme em Ação

Já no dia 06/07, será realizado trei-
namento presencial de servidores multi-
plicadores referente a implementação do 
uso dos kits biométricos que servirão de 
Identificação Civil, em local ainda não 
definido. A ação ocorrerá em dois horá-
rios distintos: às 10h, para servidores 
que atuam na audiência de custódia e, às 
15h, para servidores da área da Tecnolo-
gia da Informação (TI). O treinamento é 
voltado para a operacionalização do fluxo 
e coleta biométrica das pessoas que se 
encontram em privação de liberdade, e 
para a equipe de TI, voltado à instalação 
dos equipamentos e softwares, cadastra-
mento de usuários e suporte nível zero. 
A DIREF designou oito servidores para 
participarem desta ação e atuarem como 
multiplicadores na JFBA, todos serão co-
municados assim que houver a definição 
do local de treinamento.

Por último, no dia 08/07, às 10h, de 
forma presencial, acontece a Solenida-
de de Lançamento da Ação Nacional de 
Identificação Civil e Emissão de Docu-
mentos às Pessoas Privadas de Liberda-
de, com a participação das autoridades 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Depar-
tamento Penitenciário Nacional (DEPEN) 
e outros convidados, nas dependências 
do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia (TJBA). 

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

Maratonista Edésio em 
busca de novas vitórias

Edésio de Oli-
veira Santos é 
famoso na Se-
ção Judiciária da 
Bahia por colecio-
nar pódios. Corre-
dor maratonista e 
funcionário tercei-
rizado da empresa 
Contrate Serviços, 
ele se prepara agora para duas importantes 
corridas, nos próximos 2 meses.

Recentemente, ele participou na 37ª 
Corrida Cidade de Aracaju e conquistou o 
3° lugar no pódio, na categoria 50 – 54 
Km, em Aracaju/SE. Participou também da 
5ª Meia Maratona da Fruticultura Irrigada 
2022, no município de Petrolina/PE, con-
quistando o 4° lugar na mesma categoria.

No próximo dia 30 de julho, o atleta es-
tará em busca de mais uma vitória, desta 
vez no Circuito Run Forever, no Centro Ad-
ministrativo de Lauro de Freitas/BA. E em 
28 de agosto, Edésio participará da 35ª 
Corrida Duque de Caxias, no município de 
Jacobina/BA. As inscrições para os dois 
eventos já foram realizadas.

Edésio é um exemplo de força e deter-
minação e mesmo não sendo um atleta 
patrocinado encontra ânimo para compe-
tir em diversas maratonas. Para participar 
nas corridas fora da cidade, ele conta com 
a ajuda de colegas e amigos. Atualmente, 
está precisando da colaboração para cus-
teio de passagens ida e volta, auxílio para 
estadia e alimentação para 2 dias. Quem 
quiser colaborar com Edésio nestes pró-
ximos eventos, seu telefone de contato é:   
71 99352-7722. 

Estudante brasileira cria bioplástico ecológico 
feito de buriti

Uma jovem estudante de apenas 17 anos de-
senvolveu um novo tipo de bioplástico biodegra-
dável a partir do buriti, uma espécie de palmeira 
originária da Amazônia, encontrada em diversas 
partes do Brasil, particularmente no Cerrado. En-
quanto cursava o 3° ano do ensino médio, Ana 
Beatriz de Castro Silva criou três materiais usan-
do diferentes partes do buriti, como a casca, a 
entrecasca e a polpa do fruto. Cada biopolímero 
obteve uma resistência, transparência e flexibili-
dade diferentes.

Os resultados mostram que a produção do bioplástico a partir do buriti é bastante 
viável. Com a casca do fruto (epicarpo), Ana Beatriz conseguiu produzir um plástico 
resistente, propício para aplicação em revestimentos de pisos e paredes. A entrecasca 
(mesocarpo) deu origem a uma textura especial e transparente, parecida com a do 
acrílico. Já a polpa do fruto (endocarpo) foi ideal para desenvolver um biofilme: pelí-
cula flexível que pode ser usada na produção de sacolas compostáveis, por exemplo. 
(Fonte: ciclovivo.com.br|@ciclovivo)


