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 “Sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria 

menor”. (Madre Teresa de Calcutá) 

Plano de Logística Sustentável da SJAC 

O poder judiciário tem criado mecanismos para 
promover a defesa do meio ambiente. Por isso, 
através da Resolução 201 do CNJ, foi estabelecida a 
implantação do Plano de Logística Sustentável (PLS-
PJ) como instrumento vinculado ao Planejamento 
Estratégico, que visa o desenvolvimento de ações 
organizacionais comprometidas com a 
sustentabilidade ambiental, econômica e social.  

O diretor do foro instituiu, por meio de Portaria 
SJ Diref 18, a Comissão Gestora do PLS da Seção 
Judiciária do Acre, a qual é composta por 07 
servidores. A comissão tem a função de elaborar, 
monitorar, avaliar e revisar o Plano de Logística 
Sustentável da JFAC.  

Através da Portaria SJ Diref 21, foi aprovado o 
PLS-AC, que vincula-se ao Planejamento Estratégico 
da Justiça Federal da 1º Região 2015-2020. Foram 
elencados 62 indicadores no Plano de Ação 
Socioambiental (parte III) do PLS-AC, os quais visam 
mensurar e monitorar as práticas de 
sustentabilidade, racionalização e consumo 
consciente de materiais e serviços.  

Estes serão acompanhados por unidades gestoras 
mencionados no PLS-AC, que também serão 
responsáveis por propor à Comissão Gestora as 
ações necessárias para a melhoria do desempenho 
da Seção Judiciária, primando pelo consumo e o 
gasto consciente e sustentável. 
 

Dia Internacional da Mulher 

Em 1975, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) oficializou o dia 08 de março como o Dia 
Internacional da Mulher. A data não corresponde a 
nenhum fato histórico ocorrido no referido dia, mas 
sim a uma série de movimentos feministas sociais 
antecessores.  

A história de luta das mulheres por igualdade de 
direitos tem uma trajetória de tragédias e 
conquistas, que vai desde a morte de dezenas de 
operárias em um incêndio proposital numa fábrica 
têxtil (1857), até a conquista do direito ao voto em 
1932 (Brasil), mas não para por aí.  

A mulher, atualmente, tem ocupado grandes 
lugares de destaque na sociedade, e sua voz tem 

sido ouvida, isso se deve a uma contínua luta diária 
por seus direitos. O empoderamento feminino tem 
desafiado o patriarcado, que ainda marca as 
concepções e acepções de um grupo que se julga 
superior pela força.  

O dia 08 de março de 2016 deve ser um momento 
para refletir sobre o papel, não só das mulheres, mas 

também dos homens, na construção de uma 
sociedade justa. E quando pensarmos na mulher, 
pensemos também em toda diversidade e 
singularidade da mulher branca, negra, indígena, 
parda, amarela, etc. 

 

SJAC realiza treinamento sobre os 
Impactos do Novo Código de Processo 

Civil 

Visando promover a capacitação continuada de 
seus servidores, foi realizado nos dias 02 e 07 de 
março, um curso sobre os Impactos do novo Código 
de Processo Civil. O curso foi Ministrado pelo Juiz 
Federal Dr. José Geraldo Amaral Fonseca Júnior.  
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