
Aniversariantes: Hoje: Vagner Campelo Menezes Filho (Numan), Cláudio Santana 
dos Santos (Paulo Afonso), Renata Silva Ferro Soares (Itabuna), Vanilda Rodrigues 
dos Santos Silva (Teixeira de Freitas) e Andreia Diniz Feitosa (Itabuna). Amanhã: 
Thaine Rodrigues da Silva (Feira de Santana), Bianca Boaventura de Oliveira Lacerda 
(Vitória da Conquista), Ozeas Valdemar de Souza (Irecê) e Hugo Pereira Matos da Silva 
(Feira de Santana). Domingo: Jorge Pereira de Araújo Filho (Numan), Allan Emmanuel 
da Silva Ribeiro (7ª Vara), Cleide Francisca dos Anjos (Barreiras), Poliana Tereza Ma-
rins Bezerra Pinotte (Teixeira de Freitas) e Railane Nascimento dos Santos (5ª Vara). 
Segunda-feira: Ricardo Rodrigues Sá (Nuasg), Dayse Santiago da Silva Cardoso (Cam-
po Formoso) e Vinicius Gama Costa (Nuasg). Parabéns!!!
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Seção Judiciária do Estado da Bahia

MEMBROS INDICAÇÃO/ELEIÇÃO FUNÇÃO

Célia Regina Ody Bernardes Magistrada indicada pela Direção do Foro Presidente

Patrícia Farias de Oliveira Servidora indicada pela Direção do Foro Membro

Jayr Figueiredo dos Santos 
Júnior

Servidor indicado por entidade sindical 
(Sindjufe)

Membro

Karine Costa Carlos Rhem 
da Silva

Magistrada indicada pela associação 
(AJUFBA)

Membro

Rosana Noya Alves Weibel 
Kaufmann

Magistrada eleita pelos juízes federais da 
respectiva jurisdição

Membro

Liliana Valéria Ribas de 
Almeida

Servidora eleita pelos servidores lotados na 
capital (SJBA)

Membro

Erick Patrick Santos da 
Silva

Servidor eleito pelos servidores lotados nas 
Subseções Judiciárias/BA

Membro

Cristiano Cardozo dos Santos Terceirizado eleito pelos colaboradores Membro

Victor Azevedo do Amaral Estagiário indicado pela SEDER/NUCGP Membro

Oliveiros Guanais de Aguiar 
Filho

Procurador da República - convidado Membro

Divulgada a lista completa de 
membros da Comissão de Prevenção 

do Assédio Moral, Sexual e da 
Discriminação da SJBA

A Seção Judiciária da Bahia divulgou, por meio da portaria SJBA-DIREF 129/2021, 
a lista completa de membros componentes da Comissão de Prevenção e Enfrentamento 
do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, no âmbito da SJBA. Confira:

Segundo a portaria, compete à Co-
missão instituída, além de outras ativida-
des inerentes à natureza da matéria (art. 
16 da Resolução CNJ 351/2020):

I – elaborar, monitorar, avaliar e fisca-
lizar a adoção de Política de Prevenção e 
Enfrentamento do Assédio Moral, do As-
sédio Sexual e da Discriminação no âm-
bito da Seção Judiciária da Bahia e suas 
Subseções Judiciárias vinculadas;

II – contribuir para o desenvolvimento 
de diagnóstico institucional das práticas de 
assédio moral, sexual e discriminatórias;

III – solicitar relatórios, estudos e pa-
receres aos órgãos e unidades competen-
tes, resguardados o sigilo e o compromis-
so ético- profissional das áreas técnicas 
envolvidas;

IV – sugerir medidas de prevenção, 
orientação e enfrentamento do assédio 
moral e sexual no trabalho;

V – representar aos órgãos disciplina-
res a ocorrência de quaisquer formas de 
retaliação àquele(a) que, de boa-fé, bus-

que os canais próprios para relatar even-
tuais práticas de assédio moral ou sexual;

VI – alertar sobre a existência de am-
biente, prática ou situação favorável ao 
assédio moral ou assédio sexual;

VII – fazer recomendações e solicitar 
providências às direções de núcleos ad-
ministrativos, aos gestores das unidades 
judiciárias e aos profissionais da rede de 
apoio, tais como:

a) apuração de notícias de assédio; b) 
proteção das pessoas envolvidas; c) pre-
servação das provas; d) garantia da lisura 
e do sigilo das apurações; e) promoção 
de alterações funcionais temporárias até 
o desfecho da situação; f) mudanças de 
métodos e processos na organização do 
trabalho; g) melhorias das condições de 
trabalho; h) aperfeiçoamento das práticas 
de gestão de pessoas; i) ações de capa-
citação e acompanhamento de gestores 
e servidores; j) realização de campanha 
institucional de informação e orientação; 
k) revisão de estratégias organizacionais 
e/ou métodos gerenciais que possam 
configurar assédio moral organizacional;  
l) celebração de termos de cooperação 
técnico-científica para estudo, prevenção 
enfrentamento do assédio moral e sexual;

VIII – articular-se com entidades pú-
blicas ou privadas que tenham objetivos 
idênticos aos da Comissão.

A portaria, assinada pelo diretor do 
foro da SJBA, juiz federal Fábio Moreira 
Ramiro, levou em consideração, dentre 
outros fatores, a adesão do Poder Judi-
ciário ao pacto pela implementação dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel da Agenda 2030 da ONU e as de-
terminações contidas no art. 15, II, da 
Resolução CNJ 351/2020.

A juíza federal Célia Regina Ody Bernardes
presidirá a Comissão

“Ser mãe
Ser mãe é desdobrar fibra por fibra
o coração! Ser mãe é ter no alheio
lábio que suga, o pedestal do seio,
onde a vida, onde o amor, cantando, vibra.
Ser mãe é ser um anjo que se libra
sobre um berço dormindo!  É ser anseio,
é ser temeridade, é ser receio,
é ser força que os males equilibra!
Todo o bem que a mãe goza é bem do
filho, espelho em que se mira afortunada,
Luz que lhe põe nos olhos novo brilho!
Ser mãe é andar chorando num sorriso!
Ser mãe é ter um mundo e não ter nada!
Ser mãe é padecer num paraíso!”
(Poema de autoria de Coelho Neto)

Foto 1- Mirella Tourinho, servidora lotada na SE-
TRA, mãe de Talita, de 23 anos e de Clara , de 15 
anos.

Foto 2 – Valtercilia Cardoso, servidora lotada na 
SERAMO, mãe de Camila, de 27 anos e de Maria 
Luíza, de 11 anos.

CNJ promove III Encontro
Ibero-Americano da Agenda 2030

no Poder Judiciário
O Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) realizará o 3º Encontro Ibero-
-Americano da Agenda 2030 no Poder 
Judiciário, nos dias 1º e 2 de junho de 
2021. O evento, que será realizado por 
meio de videoconferência, tem como ob-
jetivo discutir a institucionalização dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel – ODS da Agenda 2030 nos Pode-
res Judiciários, que é um compromisso 
assumido por líderes de 193 Países, 
inclusive o Brasil, e coordenada pelas 
Nações Unidas, por meio do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento – PNUD, nos termos da Resolu-
ção A/RES/72/279.OP32, de 2018, da 
Assembleia Geral da ONU.

Além disso, o Encontro tem por fina-
lidSão 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e 169 metas a serem atin-
gidas no período de 2016 a 2030, re-
lacionadas à efetivação dos direitos hu-
manos e promoção do desenvolvimento, 
que incorporam e dão continuidade aos 
8 Objetivos de Desenvolvimento do Milê-

nio, a partir de subsídios construídos na 
Rio + 20.

O evento contará com a participação 
de representantes da cúpula Ibero-Ame-
ricana, dos Poderes Executivo, Legisla-
tivo, Judiciário, Ministério Público e Tri-
bunal de Contas da União, Conselheiros 
do Conselho Nacional de Justiça e outros 
convidados. A abertura do encontro ocor-
rerá a partir das 13h30h. No segundo 
dia, o evento acontecerá das 9h às 18h.

As inscrições para o  evento estarão 
abertas até o dia 31 de maio de 2021, 
através do preenchimento do formulário 
eletrônico.

A emissão do certificado ocorrerá por 
meio do sistema de inscrições eventos.
cnj.jus.br e será necessário o registro de 
frequência no dia do evento, por meio do 
link que será disponibilizado no campo 
de descrição da transmissão

Para mais informações leia a pro-
gramação preliminar em: https://bit.
ly/3fjUE0p

https://bit.ly/3fjUE0p
https://bit.ly/3fjUE0p

