
Aniversariantes
Hoje: José Marcos Lima Rios e Thiago Vi-
nicius Souza Guimarães (ambos de Fei-
ra de Santana), Érica Simões Datolli de 
Araújo e Mateus Andrade Dias (ambos 
do NUCJU), Anderson Alves de Olivei-
ra (Centaurus) e Nildélia Lessa Pereira 
(Delta). Amanhã: Eduardo Matheus Te-
xeira Filho (Eunápolis), Luciana Bezerra 
de Carvalho (Feira de Santana)e Carolina 
Freire Nascimento (Irecê). Parabéns!!!
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Margem
da Palavra

Parabéns ao Comitê de 
Qualidade de Vida

Por Vanessa Ramos Coutinho (NUCRE)

Gostaria de parabenizar o Comi-
tê de Qualidade de Vida pelas dicas 
publicadas em seis edições do Justi-
ça Federal Hoje para evitar o estres-
se no trabalho. São dicas realmente 
consistentes, que não caem no lugar 
comum (não são aquelas velhas fra-
ses motivadoras sem efeito concre-
to), enfim, que realmente promovem 
o bem-estar. 

Na primeira edição, achei excelen-
te a dica que se referiu à informação 
sobre o cargo que se vai ocupar como 
forma de evitar o estresse no traba-
lho, pois no âmbito do serviço público 
a maior parte das pessoas assumem 
cargos considerando unicamente as 
vantagens financeiras e por conta da 
estabilidade que eles proporcionam, 
sem atentar para a identificação com 
as atribuições a eles inerentes. 

Estas mesmas pessoas passam 
a vida trabalhando, ganhando bem, 
sendo estáveis, porém infelizes, pois 
são insatisfeitas com o trabalho que 
exercem. Acredito que este é um 
fato que contribuiu fortemente para 
a quantidade de patologias psíquicas 
(depressão etc) que acometem tantos 
servidores públicos. 

As dicas são excelentes para qual-
quer trabalhador, pois se referem à 
sua rotina, à sua qualidade de vida, 
e isto interfere diretamente na vida 
funcional de cada um. 

Precisamos ter uma vida feliz 
(não ter o foco no exclusivamente no 
trabalho, dormir e se alimentar bem, 
etc) fora do trabalho para sermos 
felizes dentro dele, embora a felici-
dade fora do trabalho não seja fator 
determinante para a satisfação pro-
fissional, é claro.

É isso, fica o registro do parabéns!

Seccional reduziu em 5% o consumo 
de copinhos d’água descartáveis em 2012

Pelo quarto ano consecutivo, o JFH 
publica o levantamento do consumo de 
copos d’água descartáveis pela sede da 
Seção Judiciária da Bahia. 

Desta vez, podemos comemorar uma 
redução de 5% se comparamos o consu-
mo de 2012 com o de 2011. Esta é uma 
boa notícia e demonstra uma conscienti-
zação crescente por parte dos núcleos e 
das varas, pois já havíamos reduzido em 
3% o número de copos usados em 2011 
em relação a 2010, o que havia significa-
do 9.300 copinhos economizados. 

Os 5% economizados em 2012 equi-
valem a 19.700 copinhos a menos. Se 
fossem empilhados, eles atingiriam uma 
altura de 164 metros ou o mesmo que um 
prédio de 46 andares como o Edifício Ter-
raço Itália, o segundo mais alto do Brasil 
e de São Paulo. A altura dos copinhos que 
poupamos superaria em 6 metros o Edifí-
cio mais alto de Salvador e do Nordeste, 
o Margarida Costa Pinto, com seus 43 an-
dares e seus 158 metros.

A maior redução que a Seccional 
conseguiu, entretanto, foi de 2009 para 
2010: 17%, certamente pelo impacto do 
primeiro ano em que fizemos a compara-
ção com o consumo do ano anterior por 
todas as varas e núcleos. 

Os números estão de acordo com da-
dos fornecidos pela SEMAT. Em 2012, 
as varas e núcleos consumiram 418.500 
copinhos.

6ª Vara é o exemplo consolidado – A 
6ª Vara sai na frente novamente na eco-
nomia de copinhos. Foi a Unidade que 
menos gastou esse insumo. Se em 2009 
consumiu apenas 300 copos e em 2010 
baixou para 200, em 2011 bateu o recor-
de: não solicitou um único copo plástico 
à SEMAT: 100% de economia. O feito se 
repetiu em 2012. Nenhum copinho plás-
tico foi gasto pela Vara comandada pela 
juíza federal Rosana Noya e pelo diretor 
de Secretaria Weber Correa que estimu-
lam incansavelmente o uso responsável 
de todos os itens de consumo, como 
copos, cartuchos de tinta e papel. Uma 
consciência ecológica a ser copiada.

A 21ª Vara, mais uma vez, seguiu a 
6ª Vara – A diretora de Secretaria da 21ª 
Vara, Manuela Ferreira Maciel, passou 
a ser uma das maiores entusiastas da 
economia depois que o JFH divulgou o 
consumo de copos plásticos nos anos an-
teriores, que deixava aquela unidade na 
lanterninha. A queda do consumo da 21ª 
foi enorme. De 12 mil copos em 2009, 
caiu para 10 mil em 2010; 500 unida-
des em 2011 e em 2012 foram apenas 
200 copinhos: quase 99% de economia 
em relação a 2009. Mas a diretora da 
21ª Vara ainda não está 100% satisfeita. 
Manuela declarou, ao ser informada dos 
números, que a sua meta é chegar a zero, 
como a 6ª Vara já faz há dois anos.

A 3ª Vara também continua na mar-
cha da ecologia – A 3ª Vara reduziu o 
consumo de 7.700 copos em 2009 para 
3.800 em 2010. Em 2011 foram gastos 
apenas 600 unidades. Em 2012 houve 
uma ligeira elevação para 900 copinhos, 
mas, mesmo assim, a 3ª e a 21ª são as 
únicas unidades, judiciárias ou adminis-
tartivas, com consumo na casa das cen-
tenas. As demais, mesmo reduzindo os 
gastos, ainda passam de mil copinhos 
usados no ano.

Se os exemplos, principalmente da 
6ª, 21ª e 3ª Vara fossem usados como 
parâmetro, a Justiça Federal da Bahia 
conseguiria economizar mais do que os 
5% atingidos em 2012.

Houve diminuição no consumo de 
copinhos também nas seguintes Varas, 
por ordem de redução: 19ª (-70%); 15ª 
(-60%) 11ª (- 58%); 13ª (- 36%); 8ª 
e 14ª (- 21%); 10ª e 4ª (- 16%); 9ª (- 
13%), 15ª (- 11%) e 5ª (- 5%).

Mas houve aumento do consumo 
nas demais varas a seguir listadas por 
ordem de aumento: 18ª (+115%); 20ª 
(+ 66%); 23ª (+56%); 3ª (+50%) 
17ª (+ 34%); 2ª e 16ª (+30%); 22ª 
(+28%); 7ª (+20%); 1ª (+2%); 

A 12% Vara não produziu mudança 
em relação ao consumo do ano anterior. 
Não houve acréscimo ou redução do uso 
de copinhos naquela unidade.

Entre os núcleos, a maior redução fi-
cou por conta da Direção do Foro, que, 
por meio da divulgação no Justiça Fede-
ral Hoje, promove a campanha há qua-
tro anos. Se em 2011 o gasto da DIREF 
foi de 14.900 copinhos, em 2012 foram 
4.400: 70% de economia.

Houve redução também no NUCOD 
(-40%); na SECAD (-29%), na Coordena-
ção dos JEFs (-20%), na SEBIB (-14%), 
no NUTEC (-4%) e no NUASG (-2%).

E houve aumento do consumo no 
NUCAF (+45%), na Turma Recursal 
(+25%), no NUCJU (+18%), no NUCOI 
(+11%) e no NUCRE (+1%).

Analisando para além da porcenta-
gem, cabem algumas considerações. 
Apesar de a 18ª Vara ter sido a campeã 
percentual no aumento do consumo de 
copinhos em 2012 em relação a 2011, 
ela consumiu bem menos do que 15 ou-
tras varas. Já a 5ª Vara, apesar de ter 
reduzido percentualmente o consumo, foi 
a campeã no uso de copinhos em 2012.

Eis a lista do consumo total de co-
pinhos plásticos por unidade judiciária: 
5ª Vara: 10.600; 2ª Vara: 10.000; 17ª 
Vara: 8.200; 23ª: 7.800; 9ª: 7.400; 
15ª e 20ª: 6.800; 16ª 6.500; 10ª: 
6.100; 14ª: 5.800; 1ª: 5.500; 4ª: 
4.400; 12ª e 22ª: 3.700; 7ª: 3.600; 
18ª: 2.800; 8ª: 2.600; 19ª: 2.300; 
13ª: 1.800; 11ª: 1.700; 3ª: 900; 21ª: 
200 e 6ª: zero. 

E, a seguir, a lista do consumo to-
tal na Área Administrativa e Turmas 
Recursais: NUASG: 151.500; NU-
CJU: 39.100; Coordenação dos JEFs: 
30.300; NUCRE: 29.600; NUCAF: 
15.100; NUCOD: 11.700; Turmas Re-
cursais: 8.500; NUTEC: 7.200; NUCOI: 
5.000; DIREF: 4.400; SECAD: 4.000; 
Biblioteca: 3.200.

O consumo do NUASG é mais alto do 
que o das demais unidades porque todos 
os copinhos usados nas copas dos edifí-
cios sede e anexo são de responsabilidade 
daquele Núcleo, o mesmo  valendo para 
a Coordenação Administrativa dos JEFs 
em relação ao Edifício Arx Tourinho.

“Incentivamos o uso responsável de todos os itens de consumo, como 
copos, cartuchos de tinta e papel.” Weber Correa (6ª Vara)

“Se não zeramos o consumo de copinhos em 2012, esta será a 
nossa meta para este ano.” Manuela Maciel (21ª Vara)


