
Participe do Ciclo de Palestras da 
SJBA, em celebração ao 

Mês do Servidor

Mês do Servidor

“Como passou rápido!!! Já se vão 23 anos desde 
que tomei posse na Justiça Federal!! 

Atualmente estou lotada na SESAI (Seção de Saú-
de Integral) /NUBES, com muita alegria. Desde que 
entrei, fui muito abençoada, pois trabalhei com cole-
gas muito queridos, gente boa da melhor qualidade! 

Foram quase 15 anos na 20ª Vara (Fiscal). O 
trabalho era enorme, mas o prazer de estar lá era 
maior ainda! 

Porém, chega um momento em que a vida nos 
impõe mudanças: sofri um grave AVC, longo pe-
ríodo de licença médica, e, para glória de Deus, 
Ele me permitiu recomeçar, totalmente recuperada, no Pro Social, 
trabalhando com Célio Porto – existe presente maior que esse? 

Hoje estou como supervisora da SESAI junto com os “meus meninos” 
terceirizados e os demais colegas do Nubes, oh galera gente boa viu! 

Desde que decidi ser servidora pública entendi que o sucesso, como em 
todo trabalho, não acontece por acaso. Foi trabalho duro, perseverança, 
aprendizado, estudo, sacrifício e, acima de tudo, amor pelo que você está 
fazendo. 

Parabéns a todos nós servidores públicos que exercemos com muita dig-
nidade a nossa profissão!! Que Deus muito nos abençoe com saúde, paz 
para desenvolvermos nossas atividades e muita prosperidade!!!!.  

Ana Sueli Macedo Araújo, servidora lotada no NUBES/SJBA.
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Aniversariantes:
Hoje: Liana Caldas Vieira da Silva (17ª Vara), Claudio Alves Litieri Brentz (Nuaud), 
Raul Farias Bernardino (Juazeiro), Marcos Antonio Bezerra de Carvalho (Nucge), 
Amanda Vieira do Nascimento Rocha (Bom Jesus da Lapa), Mário Caldas Santos Neto 
(3ª Vara), Paulistevão de Oliveira Souza Nascimento (1ª Vara), Alex Souza dos Santos 
(Itabuna). Amanhã: Priscila Correa de Carvalho (3ª Vara), Anna Mabel da Paz Carneiro 
(2ª Vara), Juliana Guimarães Santos (Ilhéus), Vicente Paulo Magalhães Filho (Nucju), 
Bruna Alves Cardoso (Bom Jesus da Lapa).

Parabéns!

O serviço de entrega de petições e 
processos físicos no Protocolo Externo 
“Drive Thru” foi encerrado por meio da 
Portaria SJBA-DIREF 202/2021, tendo 
em vista o avanço do Projeto de Digitali-
zação em todas as unidades desta Seção 
Judiciária e a ampla oferta de vagas no 
estacionamento deste Fórum, diante do 
novo sistema de trabalho adotado em 
função da pandemia COVID-19. 

A Portaria 202/2021 foi assinada pelo 
Diretor do Foro Fábio Moreira Ramiro, em 
26 de agosto de 2021, e revoga a Portaria 
DIREF 588, de 4 de setembro de 2008, 
que instituiu o Protocolo Judicial Externo. 

O mês de outubro é marcado pela 
comemoração do Dia do Servidor Pú-
blico. Para celebrar e valorizar o traba-
lho dos servidores/servidoras da Seção 
Judiciária da Bahia, a DIREF, a SECAD, 
o NucGP e o NUBES prepararam uma 
programação especial, com a realiza-
ção de três palestras interativas com 
temas voltados para qualidade de vida, 
bem-estar e desenvolvimento pessoal. 

Neste ano, ainda devido à pandemia 
da Covid-19, todas as atividades serão 

no formato virtual, por meio do apli-
cativo Microsoft Teams, contudo o 
momento propiciará interação entre 
colegas, aprendizado, descontração, 
além de debates de ideias. 

A primeira palestra será realiza-
da na próxima quinta-feira, 14/10, 
às 14h, e trará como tema “Gestão 
da mente para lidar com o estresse”. 
Haverá uma wellness class, online, 
dirigida por instrutores da TLEX/Arte 
de Viver, que promoverá alongamen-
to, respiração e mindfulness. 

Já a segunda palestra falará so-
bre educação financeira com o tema 
“Você sabe lidar com suas finan-
ças?”. O evento será realizado no dia 
27/10, às 14h, também via Micro-
soft Teams. O palestrante convidado 
será Thiago Bergmann, que aborda-
rá pontos como receitas e despesas 
pessoais, poupança e investimento, 
financiamentos e aposentadoria. 

A terceira, e última palestra, que 
encerrará o Ciclo de Palestras do Mês 

do Servidor, acontece no dia 18/11, às 
14h. Abordando o assédio e a saúde 
mental, a psicóloga e palestrante Lis 
Andréa Soboll destacará o tema “Abra 
seu olhar para seus afetos: como preve-
nir o assédio e os desgastes emocionais 
no trabalho”. 

Participe e prestigie as atividades 
especialmente preparadas pela DIREF, 
SECAD, NucGP e NUBES, em come-
moração ao Mês do Servidor! 

Portaria DIREF encerra atividades no protocolo 
externo Drive Thru

A Deter-
minação con-
siderou tam-
bém, para o 
encerramento 
do sistema de 
drive thru, a 
obsolescência 
dos serviços 
oferecidos e a 
necessidade de disponibilização de espa-
ço para a Seção de Segurança, Vigilância 
e Portaria no controle e fiscalização dos 
portões de entrada do Fórum Teixeira de 
Freitas, da Seção Judiciária.

.

A economia circular é uma nova forma de pensar o nosso futuro e como nos 
relacionamos com o planeta, dissociando o crescimento econômico e o bem-estar 
humano do consumo crescente de novos recursos. Para isso, materiais circulam no 
máximo de seu valor como nutrientes técnicos ou biológicos em sistemas industriais 
integrados, restaurativos e regenerativos. 

Este processo possibilita o aproveitamento inteligente dos recursos que já se en-
contram em uso no processo produtivo. Os resíduos se tornam nutrientes em novos 
processos – e produtos ou materiais podem ser reparados, reutilizados, atualizados 
ou re-inseridos em novos ciclos com mesma qualidade ou superior, ao invés de serem 
jogados fora. 

A economia circular contrasta com o processo produtivo atual, que tem a prática 
de ‘extrair-produzir-descartar’, e é o que chamamos de economia linear. Em um 
sistema linear, o crescimento econômico depende do consumo de recursos finitos, 
o que traz o risco iminente de esgotamento de matérias-primas, além de problemas 
associados à extração insustentável de recursos, o que causa a contaminação decor-
rente da produção e descarte desses produtos. O modelo linear gera um volume sem 
precedentes de resíduos inutilizados e potencialmente tóxicos para os seres humanos 
e os sistemas naturais. 

A economia circular vem sendo construída dinamicamente nas últimas décadas 
e adotada por diversos setores da sociedade. Ela oferece um novo modelo de pen-
samento e organização social e econômica, com a capacidade de iluminar o desafio 
de transformação dos modelos atuais de desenvolvimento industrial e econômico. É 
uma ideia mobilizadora, que sinaliza a possibilidade de interações benéficas entre os 
seres humanos e o planeta, em uma visão positiva de futuro. (Fonte: ideiacircular.com).

Você sabe ou já ouviu falar em economia circular?

Transforme em Ação


