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Aniversariantes
Hoje: Neyva Andrea Santos Araujo (1ª Vara), Fernanda Maisa Costa Franca 
(18ª Vara) e Sandra Felicio de Santana (Nuaud).

Amanhã: Juíza federal substituta Tannille Ellen Nascimento de Macêdo (23ª 
Vara), Yuri Raion de Jesus Ramos (Campo Formoso), Almir Correia Medrado 
Filho (Nucom), André Luiz Berro Pereira (21ª Vara), Antonio de Azevedo Mello 
Neto (Ilhéus) e Daniele Cordeiro Sobrinho (Feira de Santana).

Parabéns!

A Volta ao Mundo
em 80 Dias

de Júlio Verne
Romance de 

aventura escrito 
pelo francês Jú-
lio Verne e lan-
çado em 1873, 
esta obra retrata 
a tentativa do 
cavalheiro inglês 
Phileas Fogg e 
seu valete, Pas-
separtout, de 
circunavegar o 
mundo em 80 
dias. É considerada uma das maiores 
obras da literatura mundial, tendo ins-
pirado várias adaptações ao cinema e 
ao teatro.

A jornada do protagonista começa 
quando ele se envolve em uma dis-
cussão sobre um artigo no jornal The 
Daily Telegraph afirmando que, com a 
abertura de uma nova seção ferroviá-
ria na Índia, agora é possível viajar ao 
redor do mundo em 80 dias. Desafia-
do pelos seus companheiros de clube, 
Fogg aceita uma aposta, equivalente 
a metade de sua fortuna total, para 
completar essa jornada dentro deste 
período de tempo. Acompanhado por 
Passepartout, ele parte de Londres de 
trem às 20h45, em 2 de outubro, com 
a missão de retornar ao clube nesta 
mesma hora, em 21 de dezembro (80 
dias depois) para ganhar a aposta.

A ideia da obra surgiu a partir das 
inovações tecnológicas do século 19 
que abriram a possibilidade de uma 
rápida circunavegação e a perspecti-
va fascinou Verne. Em particular, três 
avanços tecnológicos ocorreram em 
1869-70 que tornaram possível uma 
viagem ao redor do mundo como um 
turista: a conclusão da Primeira Fer-
rovia Transcontinental na América 
(1869), a ligação das ferrovias india-
nas através do subcontinente (1870), 
e a abertura do Canal de Suez (1869). 

Apesar de não ter sido o primeiro 
livro a narrar uma história do tipo, “A 
Volta ao Mundo em 80 Dias” se tornou 
um grande sucesso e bastante influen-
te na cultura pop, rendendo inúmeras 
adaptações e reimaginações para cine-
ma, tv, teatro, jogos e muito mais.

O livro é um dos 54 romances do 
autor que fazem parte da coleção “As 
Viagens Extraordinárias” e foram pu-
blicados entre 1863 e 1905. (Com in-
formações do Wikipédia).

Obrigatória

Leitura

A Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (AJUFE), em parceria com a Bas-
tet Compliance de Gênero e com o Por-
tal JOTA, elaborou a cartilha “Política de 
prevenção e enfrentamento do assédio 
moral, do assédio sexual e da discrimina-
ção no Poder Judiciário”.

O material informativo é bem comple-
to e traz, em mais de 30 páginas, concei-
to de assédio (moral e sexual) e  discri-
minação, como identificar um ambiente 
de trabalho tóxico, medidas preventivas, 
dentre outros tópicos. Para conferir, aces-
se: http://bit.ly/Cartilha_Assedio

A cartilha referencial para a Comissão 
de Enfrentamento e Prevenção do Assé-
dio Moral, Assédio Sexual e da Discrimi-

Relatórios para Inventário Patrimonial 2021 da SJBA 
devem ser encaminhados até dia 23 de julho

Desde o dia 21 de junho, a Seção Ju-
diciária da Bahia iniciou a fase de realiza-
ção do Inventário Patrimonial 2021. Con-
forme estabelece a Portaria SJBA-DIREF 
155/2021, o prazo segue até o dia 23 de 
julho de 2021 para que as unidades reali-
zem os seus inventários, apresentando os 
Relatórios Sintéticos devidamente preen-
chidos e assinados eletronicamente.

Conforme divulgado pelo JFH na edi-
ção de 18 de janeiro de 2021, o Comitê 

Gestor de Conduta  Seccional do Código 
de Conduta da Seção Judiciária da Bahia 
(COGECOD/SJBA), instituído pela Porta-
ria SECAD 10252235, alertou sobre a 
nova sistemática para atualização do va-
lor de bens desaparecidos da JFBA para 
fins de ressarcimento ao erário.

A Comissão de Desfazimento explicou 
que a nova metodologia utilizada está 

Como agendar
uma reunião no 
Microsoft Teams

Caso precise agendar uma reunião 
no Microsoft Teams, o programa oferece 
várias maneiras. A mais simples é da se-
guinte forma:

• Vá para “Calendário”, no lado es-
querdo do aplicativo, e selecione “Nova 
reunião” no canto superior direito.

• No campo “Adicione Título” escre-
ver o assunto da reunião,  o campo “adi-
cionar participante obrigatório” deverá 
ser informado o e-mail dos convidados, 
os campos imediatamente seguintes ser-
vem para inserção da data e horário da 
reunião.

• Por fim, selecionar Salvar

Desse modo o agendamento da reu-
nião foi finalizado e aplicativo enviará um 
convite automático para a caixa de entra-
da do Outlook de todos os participantes.

Cartilha traz orientações sobre 
prevenção e enfrentamento 

do assédio moral, sexual e da 
discriminação no Judiciário

nação da SJBA é inspirada na Resolução 
nº 351 do Conselho Nacional de Justiça, 
de 28 de outubro de 2020, a qual insti-
tui, no âmbito do Poder Judiciário, a Po-
lítica de Prevenção e Enfrentamento do 
Assédio Moral, do Assédio Sexual e da 
Discriminação, cujo objetivo é promover 
o trabalho digno, saudável, seguro e sus-
tentável no âmbito do Poder Judiciário.

definida na Resolução CNJ 462/2017 e 
na Instrução Normativa 14-16 e consis-
te na utilização do menor valor apurado 
entre:  a) a média dos valores de, pelo 
menos, três propostas de fornecedores 
do ramo, podendo ser utilizados orça-
mentos colhidos na internet, e; b) o va-
lor atualizado de aquisição do bem pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
– IPCA (IBGE).

Ou seja, se antes os valores a serem 
ressarcidos pelos agentes consignatários 
eram diminutos ou até mesmo irrisórios, 
agora os dois métodos trarão o valor do 
bem ao preço de mercado atualizado, e 
ambos, obviamente, superarão e muito 
o defasado valor contábil do SICAM que 
até então era utilizado para fins ressar-
citórios.

Dessa maneira, é importante destacar 
que se tenha redobrado cuidado e aten-
ção na vigilância do patrimônio público e 
na elaboração dos Relatórios Sintéticos.

http://bit.ly/Cartilha_Assedio

