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Aniversariantes
Hoje: Felipe Freitas (ASSERJUF), Maria 
Elieide Machado Leite Magalhães (NU-
CAF), Waldelino Barbosa (19ª Vara), 
Erasmo Ferreira Filho (Feira de Santana) 
e Mateus Souza (Turma Recursal). 
Amanhã: Dr. Eduardo Gomes Carquei-
ja, juiz federal da Turma Recursal, 
Emílio Paim Otero (NUCOI), Maria 
de Fátima Mendes Senna (11ª Vara), 
Martina Oliveira (Alagoinhas), Luis 
Eduardo Silva (Campo Formoso), Da-
niela Oliveira (ASSERJUF).

Parabéns!!!

Grupo Cantarolando 
em Cantatas de Natal
O Grupo de Canto Cantarolando teve 

duas semanas de apresentações natalinas 
no último mês de dezembro. 

No dia 4/12 os coralistas fizeram apre-
sentação no Shopping Paralela; no dia 
15/12 foi a vez do Shopping Itaigara; no 
dia 17/12, o grupo regido pelo maestro 
Edvã Barbosa se apresentou no Suarez 
Trade; no dia 18/12 o coral se apresentou 
na festa de confraternização dos servido-
res da CBPM; e no dia 22/12 foi a vez dos 
terceirizados da Justiça Federal receberem 
as vozes do Cantarolando.

As Cantatas Natalinas do Cantarolan-
do se deram em conjunto com o coral da 
CBPB, grupo também sob a responsabili-
dade do maestro Edvã que fez questão de 
ensaiar com afinco cinco canções natalinas 
para abrilhantar as apresentações. Foram 
executadas as melodias: “Vem Chegando o 
Natal”, “Feliz Natal”Um Bom Natal, Jungle 
Bell Rock e Noite Santa”

O Grupo Cantarolando é formado por 
servidores da Seção Judiciária da Bahia e 
funcionários terceirizados e é mantido pela 
Asserjuf pelo Sindjufe.
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6ª Vara dá “show” de consciência ambiental
Por Luiz Goulart

Há seis anos, o JFH tem 
a preocupação de fazer um 
levantamento do consumo 
de copos de água descartá-
veis pela Seção Judiciária da 
Bahia. E, como acontece em 
todos os anos, quem sempre 
se destaca na vanguarda da 
consciência ecológica são os 
servidores da 6ª Vara.

Quando iniciamos a pes-
quisa, com dados de 2009, 
verificamos que a 6ª Vara 
consumiu apenas 300 uni-
dades do insumo, o que representava 
0,25% do total consumido entre as varas 
do Fórum Teixeira de Freitas, cuja média 
foi bastante superior: 7.053 copos por 
Vara. Já em relação às Varas de JEF a dis-
crepância era ainda maior: a média era de 
11.500 copinhos por vara.

Qual era o segredo da 6ª Vara para 
essa diferença abismal? Como eles con-
seguiam consumir tão pouco enquan-
to algumas varas, com o mesmo perfil, 
gastavam mais de 10 mil copinhos? O 
diretor Weber Correa apresentava o “ovo 
de Colombo”: “Há mais de um ano prati-
camente abolimos os copos d’água des-
cartáveis na 6ª Vara. A única exceção é 
para as audiências”. Por sua iniciativa,  
servidores utilizam copos pessoais ou 
canecas distribuídas pela ASSERJUF. O 
resultado agradou a todos que se cons-
cientizaram para a necessidade de pre-
servação do meio-ambiente, uma vez que 
cada copinho de plástico demora um sé-
culo para se decompor, contaminando a 
natureza todo esse tempo. 

As seis varas de JEFs estavam entre 
as que mais copos de água descartáveis 
consumiram em 2009: 68.700 unidades. 
Naquele ano, o total de copinhos gastos 
por toda s Seção Judiciária atingiu o extra-
ordinário número de 537.300.

No ano seguinte - A experiência da 6ª 
Vara serviu para que outras unidades se-
guissem o exemplo. Em 2011, o JFH no-
ticiou, que o consumo dos copinhos caiu 
17%, superando enormemente a meta 6 
do CNJ que previa redução de 2%.  Fo-
ram consumidos 89.500 copinhos a me-
nos e a Seção Judiciária fechou 2010 com 
447.800 unidades usadas.

A 6ª Vara foi em frente e conseguiu re-
duzir ainda mais seu consumo: de 300 co-
pinhos, em 2009 baixou para apenas 200 
em 2010: uma redução de 34%, o dobro 
da média de redução geral. O seu diretor 
da Secretaria afirmou ter ficado feliz com 
o exemplo da 6ª Vara e acreditava que isto 
serviu para todas as unidades na busca de 
uma maior conscientização ecológica.

E de fato isso aconteceu: a 13ª Vara 
teve economia de 62%; a 12ª Vara, redu-
ção de 59%; a 20ª Vara, menos 51%; e a 
3ª Vara economizou 50%.

Houve redução de 22% do consumo 
também nas seis varas de JEFs com média 
de 8.917 copos por cada JEF, mas aquelas 
unidades continuavam entre as que mais 
gastavam copos plásticos.

Competição- A divulgação dos dados 
pelo JFH serviu como uma espécie de 
competição saudável entre as unidades: a 
23ª Vara, que estava na lanterninha no ano 
anterior, deixou a não invejável posição e 
economizou 31%. Quem ficou no posto foi 
a 21ª Vara, com 10.200 copos usados. 

Naquela ocasião, a então diretora de 
Secretaria da 21ª Vara foi quem não ficou 
muito feliz em estar na posição de desta-
que negativo. Manuela Maciel explicou que 
as Varas de Juizado têm muito consumo 
de copos descartáveis em razão da grande 
afluência de pessoas que procuram as seis 
unidades desde cedo e durante todo o dia, 
sendo muito freqüente que essas partes pe-
çam copos d’água nas Varas. Apesar disso, 
a 21ª Vara economizou 15% em relação 
a 2009 e Manuela parabenizou a iniciati-
va do JFH em divulgar esses dados, pois 
acredita que esta é, sem dúvida, uma for-
ma de conscientização dos colegas para a 
economia. Ela creditou a redução em 17% 
na média na Seção Judiciária a tais campa-
nhas. E ela garantiu: “No próximo levanta-
mento mudaremos esse quadro”.

Em 2011: Promessa feita e cumprida. 
A 21ª Vara se esforçou para sair da lanter-
ninha graças à provocação do JFH e Ma-
noela Maciel entregou números surpreen-
dentes: de 12 mil copos em 2009, e 10 
mil em 2010, a 21ª gastou apenas 500 
unidades em 2011. Redução de 95%! 

Manuela Maciel disse, quando da di-
vulgação do seu feito: “Quase todos os 
copos que pedimos em 2011 ainda estão 
aqui. Não gastamos quase nada. Se pu-
dermos, vamos devolvê-los para a SEMAT 
ou doá-los às Varas vizinhas”. Como ela 
conseguiu o feito? Manuela deu a receita: 
“Nos reunimos, inclusive os estagiários, 
e nos comprometemos com a economia. 
Não aceitávamos ficar mais um ano na 
lanterninha. Compramos copos de vidro, 
trocamos o armário dos copos e não usa-
mos mais os de plástico nem nas nossas 
festinhas. Nossa meta é zerar o consumo”.

Também foi destaque a 3ª Vara, com 
redução de 84%.

A redução do consumo naquele ano em 
toda a Seccional foi de quase 3%, o que 
significou que deixamos de gastar 9.300 
copinhos de água em relação ao ano an-
terior. Caímos de 537.000 (2009) para 
447.800 (2010) e para 438.500 (2011).

Em 2012: Adivinhe qual Vara menos 
copos gastou nesse ano? a 6ª Vara, mais 
uma vez, provou que é a campeã indiscutí-

vel e gastou zero! Nenhum co-
pinho poluiu o meio ambiente 
por iniciativa dos servidores da 
6ª Vara. 100% de economia.

Mas a promessa de Mano-
ela, ainda diretora da Secreta-
ria da 21ª Vara, se aproximou 
da realidade. Se ela não zerou 
o consumo em 2012 chegou 
mais perto: foram apenas 200 
copinhos. Nada mal para quem 

quatro anos antes gastava mais de 10 mil.

Outras varas que se destacaram em 
economia: 19ª (-70%); 15ª (-60%) 11ª (- 
58%); 13ª (- 36%); 8ª e 14ª (- 21%); 10ª 
e 4ª (- 16%); 9ª (- 13%) e 15ª (- 11%).

E com os dados do ano de 2012 a Jus-
tiça Federal conseguiu 5% de economia em 
relação ao ano anterior, o que equivale a 
19.700 copinhos. Empilhados, eles atingi-
riam 164 metros de altura, equivalente à 
de um prédio de 46 andares.

E fechando aquele ano de 2012, a 
Seccional da Bahia consumiu um total de 
418.500 unidades descartáveis.

2013 atípico - O consumo de copinhos 
em 2013 fugiu da sequência de economia 
dos anos anteriores. Se havíamos economi-
zado 25% em três anos, voltamos a gastar. 
Foram mais 16.500 copinhos: 5% a mais 
de consumo. Pulamos para 435 mil copos. 

O destaque mais expressivo foi que fi-
nalmente a 21ª Vara conseguiu zerar o con-
sumo de copinhos e Manoela pode cumprir 
a sua promessa. Infelizmente, as outras 
varas de JEF não tiveram a mesma perfor-
mance: 23ª Vara (7.600 copos); 15ª Vara 
(7.100 copos); 9ª Vara (5.200 copos); 22ª 
(3.400 copos); 5ª Vara (2.400 copos).

E a 21ª Vara ainda teve o gosto extra de 
ultrapassar, pela primeira vez, a 6ª Vara, 
que interrompeu a sequência de redução 
de consumo e gastou 100 copinhos no 
ano. Uma diferença enorme para a unidade 
que consumiu mais: a 2ª Vara, com o re-
corde de 11.800 copos gastos.

Outros destaques positivos: 19ª Vara 
(100 copos); 18ª Vara (200 copos); 3ª 
Vara (300 copos); 8ª Vara (500 copos).

Chegamos a 2014 - O gasto total voltou 
a cair. Gastamos 397.900 copinhos, 9% 
a menos, o que equivaleu a 37.100 copi-
nhos retirados da natureza.

A 6ª Vara, orgulhosamente, reconquis-
tou sua posição com zero copo utilizado. 
Os demais destaques foram as quatro varas 
de sempre: 3ª Vara (200 copos); 18ª (300 
copos), 19ª (300 copos); 8ª (800 copos).

Já a 21ª Vara, em 2014, gastou 1.500 
copos em um ano em que houve mudança 
na direção daquela unidade. Na 4ª Vara, o 
consumo que fora 4.800 copos em 2013, 
caiu para 800 copos em 2014, já com Ma-
noela Maciel na sua direção. 

Esperemos para o próximo ano para ver 
como as coisas progredirão. Alguém topa 
um bolão?

Servidores da 6ª Vara, em foto de 
2012: exemplo que vem sendo 
seguido por outras unidades


