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Prioridades para 2021

O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, descreveu 2020 como 
um “annus horribilis”, ou ano horrível, em latim, devido à pandemia da covid19, a 
emergência climática e outras ameaças globais. 

Em discurso na Assembleia Geral, ele realçou várias oportunidades e pediu aos 
Estados-membros que transformem 2021 em um “annus possibilitatis”, um ano 
de possibilidades, oportunidade e esperança. 

Guterres destaca 10 prioridades para 2021: 

- resposta à pandemia de covid19; 

- igualdade de gênero; 

- desarmamento nuclear; 

- direitos humanos; 

- paz e segurança; 

- tecnologias digitais; 

- combate às mudanças climáticas e à perda de biodiversidade; 

- combate à pobreza e à desigualdade; 

- recuperação sustentável e inclusiva da crise; 

- adaptação para o século 21, com fortalecimento do multilateralismo. 

Fonte: ONU Brasil

Pra descrever uma mulher não é do jeito que quiser
Primeiro tem que ser sensível se não é impossível

Quem vê por fora não vai ver, por dentro o que ela é
É um risco tentar resumir

Mulher

De um lado é corpo e sedução, do outro força e coração
É fera e sabe machucar mas, a primeira a te curar
Sempre faz o que bem quer, ninguém pode impedir

E assim começo a definir
Mulher

Mulher, entre tudo que existe é principal
Pra você gerar a vida é natural

Esse é o mundo da mulher
Mulher, que a divina natureza fez surgir

A mais linda obra prima que alguém já viu
Assim nasceu a mulher nas mãos de Deus

Por mais que um homem possa ter
Sem ela não dá pra viver

Às vezes pede proteção pra ter um pouco de atenção
Se finge ser tão frágil mas, domina quem quiser

Pois ninguém pode definir
Mulher

Mulher - Elba Ramalho
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Prêmio Innovare está
com inscrições abertas

Autores de boas práticas que contri-
buam para o sistema judicial brasileiro 
já podem se inscrever para o Prêmio In-
novare. O objetivo é identificar e divulgar 
feitos que estão ajudando na moderniza-
ção e democratização da Justiça.

Participam da Comissão Julgado-
ra ministros de tribunais superiores, 
desembargadores, promotores, juízes, 
defensores, advogados e outros profis-
sionais de destaque interessados em 
contribuir para o desenvolvimento do 
Poder Judiciário.

Este ano o Innovare Wchegou à 18º 
edição, “confirmando seus propósitos de 
fomento à Justiça brasileira, inclusive 
com a participação da sociedade civil”, 
segundo o portal do Instituto Innovare.

As inscrições vão até o dia 30 de abril. 
Para participar, acesse: https://www.pre-
mioinnovare.com.br/

† Nota de falecimento †
A DIREF manifesta o mais profundo pesar e presta con-
dolências aos familiares do servidor aposentado CAR-
LOS ALBERTO ALMEIDA SIMAS, que faleceu no dia 05 
de março. O sepultamento aconteceu no mesmo dia.

Em sua trajetória na SJBA, o sr. Carlos trabalhou em al-
gumas varas federais, além do NAJ – Núcleo de Assis-
tência Judiciária, onde ficou no atendimento ao público 
e na expedição de certidões, de 2013 a 2019.

Mês da Mulher
na JFBA
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