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Participe do JFH!

 As unidades administrativas e judiciá-
rias, tanto da sede quanto das subseções 
do interior podem e devem participar do 
nosso jornal JFH. O JFH continua sendo 
um ponto importante de encontro, onde 
podemos ver e saber tudo o que acontece 
na JFBA. 

O dia 17 de junho foi instituído pela Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) como 
o Dia Mundial de Combate à Desertificação. 
O momento é de refletir sobre os prejuízos 
e, principalmente, de pensar em alternati-
vas para minimizar os efeitos desse fenô-
meno que vem avançando a cada ano. 

Em 9 de maio, a 15ª Conferência da 
ONU de Combate à Desertificação (COP15) 
foi aberta em Abidjan, na Costa do Marfim, 
com o objetivo de encontrar soluções para 
combater o avanço de áreas desérticas, o 
desmatamento, o esgotamento das terras aráveis e a poluição dos solos. Algumas 
áreas do planeta são particularmente afetadas pelo recrudescimento desse fenôme-
no, como o Sul e o Nordeste do Brasil. 

Com o aquecimento global, a desertificação tem aumentado: a cada ano, 12 
milhões de hectares de terra são perdidos, ou seja, tornam-se inviáveis para a agri-
cultura, uma área equivalente à de países como o Benin ou a Bélgica. 

Um dos desafios para a próxima década será aumentar o rendimento das áre-
as plantadas sem esgotar os solos ou destruir as florestas, e formas de mitigar o 
avanço das terras áridas. Cerca de vinte soluções foram debatidas na COP15, com 
atenção especial à regeneração do solo e a proteção da biodiversidade. (Fonte: 
noticias.uol.com.br). 

Esta matéria está associada ao ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do 
Clima) e 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes). 

Medidas contra desertificação é tema central 
da COP15 

Transforme em Ação

1

Aniversariantes
Hoje: Maristela Lima de Amorim (Nucom), Adriana Macêdo de Araújo (17ª Vara), 
Miron de Araujo Freitas (Nucaf), Ronaldo Macedo Cordeiro (Alagoinhas), Naiane 
Maia Gomes Silva (18ª Vara). Amanhã: Claudio Santos da Silva (Feira de Santana), 
Joabh de Lima Santos Pereira (Alagoinhas). 

Parabéns!

Último dia para inscrições 
dos membros do CGR-Priori 

Todos os dias o JFH é divulgado por 
e-mail a todo o corpo funcional. Para 
se manter informado e também conferir 
edições anteriores, basta acessar o link                             
https://bit.ly/3Qei9bT.

Se você desejar enviar notas, avisos, 
sugestões de pauta ou qualquer outro tipo 
de divulgação sobre seu setor de trabalho, 
basta entrar em contato no e-mail: jfh@
trf1. jus.br.  

O JFH também possui a coluna “Mar-
gem da Palavra”, que dá voz a todo seu 
corpo funcional, para publicação de ho-
menagens ou alguma palavra especial.  

ATENÇÃO: Para o envio de textos, estes 
deverão possuir, em média, 10 a 15 linhas 
do Word e as fotos a serem publicadas de-
verão ser enviadas com boa resolução. 

Diretor do Foro se reúne com 
liderança do SINDJUFE-BA

 Até às 23h59, de hoje, 13 de ju-
nho, magistrados e servidores da Jus-
tiça Federal da 1ª Região poderão se 
inscrever para concorrer à vaga de 
membro do Comitê Gestor Regional de 
Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de 
Jurisdição (CGR-Priori), para o biênio 
2022-2024.  

O Comitê tem por objetivo estruturar 
e implementar medidas efetivas e pere-
nes que contribuam para a melhoria dos 
serviços judiciários, como parte da Po-
lítica Nacional de Atenção Prioritária ao 
Primeiro Grau de Jurisdição, coordenada 
pela Conselho Nacional de Justiça, no 
âmbito da Justiça Federal da 1ª Região.  

Para se inscrever, basta acessar o 
link com o título “Eleições CGR-Prio-
ri”, disponível na intranet do TRF1                           
(https://bit.ly/3zwXIAZ). A lista de magis-
trados e servidores inscritos será divulga-
da a partir das 14h, do dia 15 de junho.  

O período de votação ocorrerá a par-
tir das 14h, do dia 15 às 23h59 do dia 
22/06, também pela intranet do Tribu-

nal. O resultado da eleição será divulga-
do, a partir das 14h, do dia 23 de junho. 

Não poderá inscrever-se o magistra-
do ou o servidor: aposentado, cedido 
ou em exercício em outro órgão e tam-
bém que esteja respondendo a proces-
so administrativo disciplinar. 

Para conferir o Edital basta acessar 
o link https://bit.ly/3x5267d. 

Esta matéria está associada ao ODS 
8 (Trabalho Decente e Crescimento 
Econômico), 9 (Indústria, Inovação e 
Infraestrutura) e 16 (Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes). 

 Na última sexta-feira, 10/6, o Dire-
tor do Foro, juiz federal Durval Carneiro 
Neto, recebeu representantes do Sindi-
cato dos Trabalhadores do Poder Judi-
ciário Federal na Bahia (SINDJUFE-BA) 
em visita cortesia agendada a pedido 
da liderança sindical, a fim de se apre-
sentarem à nova diretoria do Foro. 

Compareceram nesta reunião os co-
ordenadores, Jailson Lage, Fernanda 
Rosa e Lúcia Martins. Na oportunida-
de, os representantes do sindicato tra-
taram com o Diretor do Foro sobre so-
licitação do SINDJUFE-BA, constante 
no Expediente nº 42/2022, para que, 
no dia 23/06/22, véspera de São João, 
seja estabelecido ponto facultativo em 
toda JFBA. No referido Expediente, o 

sindicato também pleiteou 
o estabelecimento de ponto 
facultativo, no dia 24/06/22, 
para aquelas subseções onde 
as respectivas prefeituras não 
decretaram feriado ou ponto 
facultativo nesta data. O do-
cumento trouxe como justi-
ficativa a isonomia do trata-
mento, haja vista que tanto o 
Tribunal Regional do Trabalho 
da 5ª Região (TRT5) quanto 
o Tribunal Regional Eleitoral 
da Bahia (TRE-BA) suspen-
derão seus expedientes nas 
citadas datas. 

A solicitação já havia sido encami-
nhada ao Tribunal, por meio de Des-
pacho DIREF (15853804). A Direção 
do Foro está aguardando a apreciação e 
deliberação do TRF, que será divulgada 
oportunamente..
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