
Aniversariantes
Hoje: Claudio Henrique Santos de Oliveira (Secad), Daniela Sousa da Silva Matos 

(18ª Vara), Manuella Almeida Souto de Moraes Galindo (Bom Jesus da Lapa), Elisa-

beth Teixeira Paes de Carvalho (Itabuna). Amanhã: Paula Souza Moraes (Juíza Fede-

ral de Irecê), Joanny Tayline Ferreira Andrade (Feira de Santana).

Parabéns!

Green Friday é um movimento que 
nasceu em 2013, como oposição a 
Black Friday, para combater o consumo 
excessivo. A Black Friday é uma tradição 
que teve origem na América do Norte e 
foi se disseminando por todo o mundo 
com o objetivo de estimular o consumo 
da população,  oferecendo descontos 
atrativos numa imensa variedade de 
produtos de todos os setores.  

Em 2017, uma pesquisa reali-
zada pela Universidade das Nações 
Unidas, em parceria com a União In-
ternacional das Telecomunicações,  
mostrou que a população global pro-
duziu 44,7 milhões de toneladas de 
lixo eletrônico e,  até esse ano, o número deverá crescer 
em 17%. Um dos maiores perigos desse tipo de resíduo é a contaminação do solo, 
rios e lençóis freáticos com metais pesados como chumbo, mercúrio e cádmio. 

Confira 5 dicas do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável (CEBDS) para o  consumo consciente: 

- Antes de comprar, avalie com cuidado sua necessidade. Evite efetuar a com-
pra só porque a promoção parece atraente; 

- Não compre algo novo se você pode consertar o que já possui. Considere tam-
bém comprar produtos de segunda mão que estejam em bom estado ou que ainda 
possuam vida útil de média a longa duração; 

- Evite o desmatamento ilegal: ao comprar móveis, verifique se a madeira é 
certificada; 

- Pesquise e procure comprar de marcas e empresas que são transparentes em 
seus processos produtivos e que investem em tecnologias para diminuir impactos 
ambientais, tais  como emissão de GEEs e uso de recursos hídricos; 

- Leve ecobags para as compras e rejeite sempre que possível sacolas de plás-
tico não recicláveis.  (Fonte: vidaeacao.com.br).

Você já ouviu falar do Green Friday?

Transforme em Ação
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Funpresp-Jud divulga inscrições 
para o curso “Noções Básicas de 

Investimentos”
A Fundação de Previdência Comple-

mentar do Servidor Público Federal do 
Poder Judiciário (Funpresp-Jud) está 
com inscrições abertas, para a última 
turma deste ano, do curso EAD “Noções 
Básicas de Investimentos”. Os interes-
sados deverão se inscrever até o dia 16 
de novembro, pelo site http://ead.fun-
prespjud.com.br. O cadastro não poderá 
ser realizado por e-mail do Yahoo, devi-
do à inconsistência identificada cujo an-
ti-spam tem barrado o envio de senha. 
A inscrição é gratuita e o curso possui 
carga horária de 30 horas. O período 
para assistir às aulas irá até o dia 14 de 
janeiro de 2022.  

O curso de ensino a distância é auto 
instrucional, com conteúdo e exercícios 
distribuídos em cinco módulos: Apre-
sentação, Política de Investimentos, 

CJF nomeia juízes federais 
para compor Turma Nacional 

de Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais

Por meio das Portarias CJF nº 481, 
482 e 483, o Conselho da Justiça Fede-
ral designou os juízes federais que irão 
compor, como membros efetivo e suplen-
te, a Turma Nacional de Uniformização 
dos Juizados Especiais Federais, no bi-
ênio 2021/2023, a partir de 27 de se-
tembro de 2021. 

Os novos membros efetivos para o bi-
ênio 2021/2023 são: juiz federal Odilon 
Romano Neto, da 7ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Federais da Seção 
Judiciária do Rio de Janeiro; juíza fede-
ral Luciane Merlin Clève Kravetz, da 4ª 
Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Federais da Seção Judiciária do 
Paraná e o juiz federal Francis-
co Glauber Pessoa Alves, da 1ª 
Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Federais da Seção Ju-
diciária do Estado do Rio Gran-
de do Norte. 

Como suplentes foram desig-
nados: a juíza federal Caroline 
Medeiros e Silva, da 7ª Turma 
Recursal dos Juizados Espe-

ciais Federais da Seção Judiciária do Rio 
de Janeiro; o juiz federal Henrique Luiz 
Hartmann, da 2ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Federais da Seção 
Judiciária de Santa Catarina; juiz federal 
Giovani Bigolin, da 5ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Federais da Se-
ção Judiciária do Rio Grande do Sul e a 
juíza federal Paula Emília Moura Aragão 
de Sousa Brasil, da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Federais da Se-
ção Judiciária do Estado do Ceará.

Esta matéria está associada ao 
ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes).

Diretrizes para Investimentos, Gestão 
de Riscos e Plano de Trabalho de In-
vestimentos. 

Dúvidas sobre as inscrições e 
sobre a emissão de certificados po-
dem ser esclarecidas pelo telefone 
(61) 3217-6598 (segunda a sex-
ta, das 10h às 17h) ou pelo e-mail 
sap@funprespjud.com.br

PAC 2022 da SJBA é aprovado pela 
Direção do Foro 

O Plano Anual de Contratações (PAC) 
da SJBA, referente ao exercício 2022, foi 
aprovado pelo juiz federal Diretor do Foro, 
Fábio Ramiro. Elaborado pelo NUCOM, 
em parceria com o NUCGE, o PAC é o do-
cumento que consolida informações sobre 
os itens (bens, serviços, obras e soluções 
de tecnologia da informação e comunica-
ção) que o órgão pretende contratar no 
exercício financeiro subsequente. 

O painel do PAC 2022 contempla um 
total de 352 itens propostos, entre novas 
aquisições/contratações, prorrogações con-
tratuais e aquisições por meio do sistema 
de registro de preços, dos quais a Adminis-
tração deferiu 281 - que deverão ser exe-
cutados até o final do ano, podendo haver 
inclusão, exclusão ou o redimensionamen-
to de itens, considerando que o Plano é 
uma ferramenta dinâmica de gestão, con-
forme informado pela Diretora do NUCOM, 
Carla Batista. 

A estimativa do valor total de de-
mandas foi de R$ 36.947.781,07, da 

qual, o total efetivamente aprovado pelo 
Comitê do PAC foi R$ 32.382.724,12. 
Quanto a aferição deferida para o Siste-
ma Registro de Preços, o valor é de R$ 
640.829,96. 

Essa importante ferramenta de gestão 
pode ser consultada no Portal Transpa-
rência do site da SJBA. 

Esta matéria está associada ao 
ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraes-
trutura e 16 (Paz, Justiça e Institui-
ções Eficazes). 
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