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Aniversariantes
Hoje: Felipe de Lacerda e Silva (Outros Órgãos), Edmar Cardoso Correia de Oliveira 
(Serciv), Carlos Moreira Alves (TRF1), Elisangela Maria da Silva (13ª Vara). Amanhã: 
Mei Lin Lopes Wu Bandeira (Juíza Federal da Turma Recursal).  

Parabéns!
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Conheça o projeto JusClima 2030 
No âmbito da rede de integração dos 

Laboratórios de Inovação, Inteligência e 
Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável dos diversos órgãos do poder judi-
ciário – LIODS, surgiu o projeto JusCli-
ma2030, iniciativa do CNJ para tratar 
sobre a temática da energia e mudança 
climática, relacionada aos ODS 7 – ener-
gia acessível e limpa, ODS 13 – ação 
contra a mudança climática, e ODS 15 – 
vida terrestre, da Agenda 2030 da ONU. 

Uma das iniciativas do JusClima2030 
é a identificação e a divulgação de litígios 
climáticos, visando dar visibilidade para 
este importante tema. O projeto está atu-
almente em andamento, reunindo ma-
gistrados e servidores de diversos órgãos 
do Poder Judiciário de vários estados e 
regiões, em oficinas remotas promovidas 
pelo iNOVATCHÊ. As oficinas são feitas 
por videoconferência, com apoio de fer-
ramentas e aplicativos para colaboração 
e cocriação remota. 

Os magistrados e servidores partici-
pantes do projeto dividiram-se em gru-
pos de trabalho para desenvolver tarefas 
específicas. O Caderno CNJ do primei-
ro semestre das atividades do JusCli-
ma2030 pode ser consultado na seção 
Conheça Mais sobre o JusClima2030 no 

Em homenagem ao Dia do Servidor, SJBA promove 
palestra sobre assédio moral

Na próxima quinta-feira, 18/11, às 
14h, acontece mais uma palestra em ho-
menagem aos servidores e servidoras da 
Seção Judiciária da Bahia, pelo Dia do 
Servidor. Desta vez, o assunto aborda-
do é o  assédio, com o tema “Abra seu 
olhar para seus afetos: como prevenir o 
assédio e os desgastes emocionais no tra-
balho”. O evento que é direcionado para 
todo corpo funcional, e  promovido pela 

DIREF, SECAD, NucGP 
e NUBES, apresentará 
oficialmente a Comis-
são de Prevenção e 
Combate ao Assédio e 
Discriminação, no âm-
bito da SJBA. 

A palestrante convi-
dada é a Psicóloga Lis 
Andréa Pereira Soboll, 
Doutora em Medicina 
(Medicina Preventiva); 
Professora e pesquisa-
dora no Departamento 
de Psicologia da UFPR; 
Líder do grupo de pes-
quisa Trabalho e Pro-
cesso de Subjetivação, 
registrado no Cnpq e 
certificado pela UFPR; 
Psicóloga pela UFPR, 
Doutora em Medicina 
Preventiva pela USP 

e Mestre em Administração pela UFPR. 
Além disso, é autora de livros e textos 
sobre vínculos, assédio moral e processo 
saúde-doença relacionado ao trabalho. 

Para participar, não é necessário se 
inscrever, basta acessar o link do aplica-
tivo Microsoft Teams, que será disponi-
bilizado no dia da palestra. A DIREF, SE-
CAD, NucGP e NUBES convidam a todos 
para participar dessa última palestra que 

link https://bit.ly/3Dynl3e. As propostas 
e iniciativas do JusClima2030 para a ges-
tão da sustentabilidade no Poder Judici-
ário brasileiro são diversas e dentre elas 
estão categorias como: sustentabilidade 
no Poder Judiciário; prototipação de so-
luções; o futuro das edificações do Poder 
Judiciário e cultura de sustentabilidade. 

Destaca-se que a Seção Judiciária da 
Bahia tem se engajado ativamente em 
projetos e iniciativas relacionadas à sus-
tentabilidade. Cabe salientar, que com o 
apoio do Núcleo de Gestão Estratégica, 
Inovação e Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável – NucGE, já está em anda-
mento a implantação do Laboratório de 
Inovação – LIODS da SJBA.

“O Dia Nacio-
nal da Consciên-
cia Negra, cele-
brado no dia 20 
de novembro, é 
no Brasil o mo-
mento de refle-
tirmos sobre os 
espaços ocu-
pados por ne-
gros no servi-
ço público.  

Infelizmente, a representativida-
de negra no serviço público ainda é 
pequena e isso é claro e notório na 
Justiça Federal, apesar de mais de 
50% da população brasileira ser de 
afrodescendentes, em razão da falta 
de acesso à educação dessa camada 
social. Os que aqui chegaram são uma 
exceção à regra. 

Esse cenário melhorou com os diver-
sos programas sociais implementados, 
como o sistema de cotas por exemplo, 
mas ainda falta muito para o ideal.  

A realidade vivida pelo povo negro 
no Brasil ainda está longe de mudar, 
precisamos reivindicar mais direitos e 
lutar por igualdade”. 

Lindóia Ferreira Ribeiro, servido-
ra lotada na 11ª Vara/SJBA.

Consciência Negra

encerrará o ciclo de atividades prepara-
das em homenagem ao Dia do Servidor! 
Prestigie!

• Comissão de Prevenção e Combate 
ao Assédio e Discriminação

Lembrando que existe a Comissão de 
Prevenção e Enfrentamento do Assédio 
Moral, do Assédio Sexual e da Discrimina-
ção, cujo contato de e-mail é: combateao-
assedio.ba@trf1.jus.br. 

A comissão tem como presidente a 
juíza federal titular da Vara única da SSJ 
de Teixeira de Freitas, Célia Regina Ody 
Bernardes e é composta por membros re-
presentantes das/os magistradas/os, ser-
vidores, terceirizadas/os e estagiárias/os, 
além de convidadas/os representantes do 
MPF/BA, DPU/BA e OAB/BA.

Um dos primeiros passos da comissão 
nessa direção é elaborar um diagnóstico 
acerca da percepção das situações envol-
vendo assédio e discriminação por parte 
das pessoas que trabalham na Justiça Fe-
deral na Bahia e refletir sobre o impacto 
das metas e selos no desenvolvimento de 
um meio ambiente de trabalho (não) sau-
dável.

Esta matéria está associada ao ODS 3 
(Saúde e Bem-Estar) e 16 (Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes).

https://jusclima2030.jfrs.jus.br/wp-content/uploads/2021/06/CadernoJusClima2030.pdf

