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“Sobre ser mãe: 

Pra mim é o melhor papel que desempe-
nho nesta vida. Não quero dizer com isso que 
seja perfeito ou tão bom assim, mas faço com 
a intensidade do meu ser, com a benção de 
Deus e por meu filho busco ser uma pessoa 

melhor a cada dia. 

Ser mãe me ensinou a ser delicada quan-
do precisei cortar as “unhinhas” finas do meu 
pequenino recém-nascido; ser forte para fazer 
alguma manobra rápida e permitir que não 
sufocasse num dia de engasgo. Quantas noi-
tes perdemos juntos, embalados por cantigas 

de ninar... Quanto bem querer! 

E a emoção de ouvir um “mamãe”! Talvez 
ser mãe seja ser grande por isso: porque o 
amor não nos cabe e este não tem tamanho.”  

Gracieli de Araújo Souza,  lotada na SEPLO, mãe de Bernardo, de 7 anos.

Magistrados escolherão representante 
da Comissão de Prevenção do Assédio 
Moral e Sexual da SJBA no dia 24/05

No dia 24 de maio de 2021, das 8h 
às 19h, estará aberta a votação para 
eleger o juiz ou juíza federal, da Justi-
ça Federal na Bahia, que irá ocupar uma 
vaga de membro efetivo da Comissão da 
Prevenção e Enfrentamento do Assédio 
Moral e do Assédio Sexual da SJBA. O 
resultado da eleição será divulgado no 
dia 26 de maio.

Por meio do Edital SJBA-DIREF 
12937007, a seccional baiana divulgou 
informações sobre o processo seletivo, 
além de trazer mais informações sobre as 
atribuições da Comissão e a lista comple-
ta dos candidatos. Pela falta de inscritos 
no Edital SJBA-DIREF 12786853, pas-
sam a concorrer à vaga os juízes federais 
titulares e substitutos de todas as unida-
des judiciárias da SJBA, à exceção da Ju-
íza Federal Karine Costa Carlos Rhem da 
Silva, por ter sido indicada para ocupar 
a vaga da referida Comissão, conforme 
disposto no art. 15, II d, da Resolução 
CNJ 351/2020. 

Para votar, os magistrados (titulares 
e substitutos) receberão em seus e-mails 
um link de acesso ao Microsoft Forms, 
com o título “VOTAÇÃO DE MAGISTRA-
DO PARA COMISSÃO DE PREVENÇÃO 
E ENFRENTAMENTO DO ASSÉDIO MO-
RAL E DO ASSÉDIO SEXUAL”.

Ocorrendo empate na contagem dos 
votos, o critério de desempate acontece-
rá da seguinte forma: a) antiguidade na 
SJBA; b) antiguidade na carreira..

Esta matéria está associada ao ODS 8 
(Trabalho Decente e Crescimento Econômi-
co) e 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes).

Comissão Gestora do PLS/BA 
define ações do Plano de Ação 

Socioambiental 2021-2022

No dia 12/05/2021 ocorreu a 3ª reu-
nião da Comissão Gestora do Plano de 
Logística Sustentável da Seção Judiciária 
da Bahia. A presidente da Comissão e 
Diretora da Secad, Patrícia Moraes, jun-
tamente com os diretores dos Núcleos 
Administrativos decidiram quais ações 
irão compor o novo Plano de Ação Socio-
ambiental.

O Plano tem o objetivo principal de 
promover a sustentabilidade, e, assim 
reduzir os impactos negativos das ativi-
dades rotineiras desenvolvidas na seccio-
nal. As ações pretendem contribuir com 
a melhoria da qualidade de vida no am-
biente de trabalho, com a sensibilização 
socioambiental e com a otimização de 
custos.

Foram priorizadas as seguintes ações:

- Melhorar a qualidade de vida no tra-
balho com foco na saúde mental;

- Auxiliar na digitalização do acervo 
dos processos das Subseções;

- Monitorar diariamente o consumo de 
água;

- Aperfeiçoar o acompanhamento da 
geração de energia solar da usina da SSJ 
de Guanambi;

- Adotar o almoxarifado virtual nacio-
nal;

- Compartilhar o uso de veículos ofi-
ciais;

- Construir um programa de sensibili-
zação socioambiental;

- Reduzir o uso de papel e adotar de 
formulários eletrônicos;

- Redimensionar a quantidade de im-
pressoras por unidade;

- Implantar a coleta de resíduos ele-
troeletrônicos na seccional e

- Viabilizar critérios de inclusão social 
nos contratos.

A JFBA tem se empenhado, cada vez 
mais, na adoção de ações e estabeleci-
mento de uma consciência voltada à ges-
tão sustentável.

As ações estão associadas diretamen-
te aos ODS 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 16 e 17.


