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CIPE apresenta andamento das Iniciativas Estratégicas 
e faz balanço dos atuais projetos na SJBA 

Na última quarta-feira, 06/07, ocorreu 
a reunião do Comitê Institucional de Pla-
nejamento Estratégico da Seção Judiciária 
da Bahia (CIPE-SJBA), com a presença do 
Juiz Federal Diretor do Foro, Durval Car-
neiro Neto, o Diretor da SECAD, Tarcísio 
José Filgueiras dos Reis e demais mem-
bros do Comitê. 

O CIPE-SJBA tem por objetivo promo-
ver ações que estimulem a reflexão e a 
mudança dos padrões de compra, consu-
mo, gestão documental, conscientização 
e engajamento da força de trabalho nas 
ações relativas à sustentabilidade am-
biental, econômica e social.  

Nesta reunião, dirigida pela superviso-
ra da SEAGE, Cláudia Daniel, foi possível 

Dia 17 de julho, é o Dia da Prote-
ção às Florestas. A data foi criada para 
lembrar que a preservação das matas 
é um compromisso de todos. Proteger 
as florestas significa conservar a bio-
diversidade e, consequentemente, a 
nossa existência e qualidade de vida.  

Ainda que você more longe de uma 
floresta, pode contribuir para que o 
seu equilíbrio natural se mantenha. 
Como? Por meio de seus hábitos de 
consumo. Agora confira o que você, 
consumidor, pode fazer para também ajudar a proteger as florestas: 

1) Compre produtos de madeira certificada: Ao buscar um móvel novo para casa, 
por exemplo, além de refletir sobre a real necessidade de compra, informe-se sobre 
a origem do produto. 

2) Reduza seu consumo de carne bovina: Ao reduzir o consumo de carne bovi-
na, os impactos associados à sua produção (como o desmatamento de áreas para a 
criação de novos pastos) também são reduzidos. 

3) Doe para programas de conservação de florestas: Pesquise por instituições 
de confiança que direcionam seus esforços para a preservação das florestas, como 
o Greenpeace, WWF e a SOS Mata Atlântica. Se não for possível contribuir finan-
ceiramente, defenda a causa por meio de petições, participe de discussões e apoie 
políticos que propõem medidas de preservação das florestas. 

4) Não compre produtos que ameaçam a vida animal: Antes de comprar um 
produto de origem animal ou que use partes dele (ossos, peles, penas, etc.), exija in-
formações sobre sua origem e sobre a legalidade da venda. (Fonte: www.akatu.org.br)

Esta matéria está associada ao ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis),  
13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima) e 15 (Vida Terrestre).

Saiba o que você pode fazer para conservar 
as florestas 

Transforme em Ação

fazer uma breve 
apresentação sobre 
o Planejamento Es-
tratégico, o acom-
panhamento das 
metas do Judiciário 
e analisar o anda-
mento das Inicia-
tivas Estratégicas, 
com um balanço 
dos atuais projetos 
trabalhados no por-
tfólio da SJBA.  

Dr. Durval Car-
neiro Neto pontuou 
sobre a impor-

tância desse Comitê e ressaltou sobre a 
disposição da Administração em dar con-
tinuidade aos projetos já programados e 
estabelecidos para os próximos anos. 

Desde 2014, o Planejamento Estra-
tégico da Justiça Federal da 1ª Região 
(Planest) já vem sendo implementado e 
a JFBA se encontra no 3º ciclo, que cor-
responde aos anos de 2021-2026. O Pla-
nest 2021-2026 é o instrumento no qual 
TRF1 formaliza e comunica a Estratégia 
da Justiça Federal da 1ª Região (JF1), re-
sumindo as prioridades e norteando todos 
os planos, iniciativas e processos de tra-
balho. 

Na oportunidade foram apresentados 
os 10 Objetivos Estratégicos abarcados 
nesse 3º ciclo do Planest 2021-2026 

Aniversariantes
Hoje: Carlos Alberto Nicolas Audy  (Ilhéus), Maria Clara Rezende Tavares (Vitória da Con-
quista). Amanhã: Gersiane Vieira Santana Pando (Feira de Santana), Luiz Henrique Alves 
Nunes (3ª Vara), Noemia Angelo Vieira (18ª Vara), Othon Luiz Menezes de Souza Lima 
(Itabuna), Albert Joseph Santos de Souza (Teixeira de Freitas).

Parabéns!

que são: 1) Ampliar a oferta de serviços 
digitais; 2) Aprimorar a estrutura e os pro-
cessos de trabalho da área cartorária; 3) 
Aprimorar a estrutura organizacional, tan-
to da área judiciária como da área admi-
nistrativa; 4) Elevar a qualidade dos ser-
viços prestados; 5) Finalizar a migração 
dos sistemas legados do processual para 
o PJe; 6) Fortalecer o clima organizacional 
e promover o bem estar de todos; 7) In-
centivar e aprimorar a conciliação pré-pro-
cessual; 8) Incentivar a inovação; 9) Pro-
mover a adoção de práticas sustentáveis e 
10) Promover e aprimorar a identificação 
e processamento das demandas repetiti-
vas. Sendo que, este último, o TRF1 não 
repassou às Seções Judiciárias. 

É dentro da Carteira de Iniciativas Es-
tratégicas que a SJBA cria iniciativas para 
o cumprimento desses Objetivos Estraté-
gicos. A SJBA tem um portfólio com diver-
sos projetos, alguns já concluídos e outros 
em andamento. De acordo com as defi-
nições e cálculos do TRF1, a SJBA está 
com 59,59%, na média de execução das 
Iniciativas. A ideia é chegar em 2026, no 
final do 3º ciclo, com 100% do que foi 
previsto para o período. 

Os projetos concluídos citados na reu-
nião foram: a) Soluções para digitalização 
de processos; b) Conheça o JEF; c) Con-
cilia Teams; d) Implantação da Solução e-
-CARTA; e) Atendimento Virtual; f) Sprev 
2.0; g) Semana da Poupança; h) Plano 

Anual de Contratações; i) Atualização do 
Windows WSUS e j) Concilia Subseções. 

Já os projetos novos que estão em 
fase de implementação são: a) Transfor-
mação Digital na SJBA; b) Acolhendo e 
c) JF Cast. 

Na ocasião também foram citados 
os projetos em fase de execução: a) Im-
plantação do LIODS; b) Digitalização e 
descarte de processos e documentos ad-
ministrativos; c) Implantação da Gestão 
de Riscos; d) Residência em Tecnologia 
da Informação - Turma 2; e) Prêmio 
Destaque Institucional e f) Gestão por 
Competência. 

Após algumas discussões, uma das 
ideias trazidas no encontro foi a implan-
tação de um Núcleo 4.0. A ideia inicial 
é designar um grupo de estudos formado 
por alguns juízes e servidores com o obje-
tivo de definir um tema específico, a ser 
analisado pelos juízes juntamente com a 
Centro Local de Inteligência (CLI-SJBA). 

Ao final da reunião, o Diretor do Foro 
da SJBA, Durval Carneiro Neto, agrade-
ceu a todos os presentes e parabenizou a 
equipe pelo trabalho desenvolvido. 

Essa matéria está associada ao ODS 
8 (Trabalho Decente e Crescimento Eco-
nômico), 9 (Indústria, Inovação e In-
fraestrutura), 12 (Consumo e Produção 
Sustentáveis) e 16 (Paz, Justiça e Insti-
tuições Eficazes).

UFRJ inaugura sistema de geração simultânea 
de energia e água 

O Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-
-Graduação e Pesquisa em Engenharia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Co-
ppe/UFRJ) inaugurou no dia 23/06, uma ilha 
de policogeração sustentável capaz de gerar 
simultaneamente eletricidade, água destilada 
e biodiesel.  

Segundo a professora e coordenadora do 
projeto, Carolina Naveira Cotta, o sistema con-
juga o uso de energia solar com a recuperação 
de calor. “Temos painel solar que gera eletricidade e, ao gerar eletricidade, joga fora 
muito calor no ambiente. Esse calor é recuperado para a destilação de água. Por isso, 
permite gerar eletricidade simultaneamente à água destilada. Essa água é potável, 
pode ser usada para consumo humano ou ter algum uso industrial”, explicou. 

O protótipo, está montado em frente ao Centro de Tecnologia 2, Cidade Univer-
sitária da UFRJ, na Ilha do Fundão, zona norte do Rio. A ilha é flexível e pode ser 
modificada para uso em outros locais e adaptada para cogeração de outros insumos, 
dependendo do objetivo e uso. (Fonte: ciclovivo.com.br|@ciclovivo)


