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A chamada “pegada de carbono” mede o impacto 
de alguma atividade, empresa ou país no ambiente. É 
um cálculo que permite saber como esse estrago pode 
ser compensado — com reflorestamento, por exemplo. 
Mas e a nossa marca individual, como calcular? A fin-
tech Moss lançou uma calculadora gratuita da “pegada 
de carbono” pessoal, que estima seu impacto individu-
al no ambiente. Todas as nossas ações cotidianas libe-
ram, em maior ou menor grau, dióxido de carbono — o 
principal gás do efeito estufa. Ligar um carro, acender 
uma lâmpada, comprar um produto, até comer ou sim-
plesmente respirar são atitudes que geram, direta ou 
indiretamente, emissões de CO2. O serviço da startup 
traz um breve questionário on-line para receber uma 
estimativa de quanto gás você emitiu em um ano. 

Como calcular? 1. Entre no site (https://calculator.moss.earth/); 2. Clique em 
“Calcular minhas emissões”. 

Por fim, você pode decidir se quer compensar seu impacto comprando “crédi-
tos de carbono”. Esses créditos são vendidos pela Moss, que leva o dinheiro para 
projetos de conservação da floresta Amazônica. A empresa diz que cada crédito de 
carbono equivale a evitar a emissão de uma tonelada de CO2 em um ano. 

Para frear as mudanças climáticas e impedir o colapso da biodiversidade da Terra 
— e também melhorar a vida dos próprios seres humanos—, empresas e governos 
têm realizado um esforço global para diminuir emissões de gases estufa. O Protocolo 
de Kyoto e o Acordo de Paris estabeleceram metas de redução de carbono para os 
países, por meio de ações como o uso de energia limpa, combustíveis sintéticos, bio-
massa, veículos elétricos, aumento das florestas e investimentos em formas sustentá-
veis de agricultura e pecuária. Alguns dos costumes pessoais que mais geram dióxido 
de carbono, direta ou indiretamente, são o uso de combustíveis fósseis, como gaso-
lina e gás de cozinha, o alto consumo de carnes, e o desperdício de energia elétrica. 
Com a calculadora, você pode materializar a sua pegada de carbono e também rever 
seus hábitos de consumo e de vida. Usar transporte público compartilhado, dividir a 
casa com mais pessoas, comprar menos produtos supérfluos, ter uma alimentação 
menos calórica e baixa em proteína animal são algumas das medidas que você pode 
tomar para deixar uma pegada menor no planeta. (Fonte: https://bit.ly/3bhstzO)

Esta matéria está associada ao ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do 
Clima) e 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes). 

Ajude o ambiente: calculadora mostra quanto 
carbono você emite em um ano 
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Parabéns!

Inspeção Ordinária Anual/2022 das Turmas Recursais 
será realizada de 18 a 22 de julho 

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juiz federal Durval Carneiro Neto, diretor do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia. Redação, fotos, distribuição, revisão e impressão: Serviço de Comunicação Social - SERCOM. Encar-
regada: Adriana Souza Daniel. Diagramação: Taiana Laiz Silva de Jesus. Telefones: (71) 3617-2616. Endere-
ço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41213-000. Site: portal.trf1.jus.br/sjba. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Servidores do NUASG 
homenageiam sua Diretora 

 No último dia 13 de junho, servido-
res do Núcleo de Administração de Ser-
viços Gerais (NUASG) reuniram-se no 
auditório ministro Dias Trindade, para 
prestarem homenagem à diretora,  Katia 

Fernandes Pereira. Foi um momen-
to de surpresa e emoção. 

 No comando do núcleo há quatro 
anos, o carisma aliado à garra e entu-
siasmo da Diretora refletem na dinâ-
mica dos serviços desse núcleo, que 
lida com atividades diversificadas. 

Palavras carinhosas, de agradeci-
mento e comoção foram a marca de 
cada um dos discursos naquela tar-
de, como o dos servidores Reinaldo 

Lopes, Isabel Lemos, Clésio Silotti, Denise 
Carneiro, entre outros. Kátia Fernandes, 
por sua vez, agradeceu a celebração e a 
união de todos que fazem a máquina do 
NUASG funcionar.      

 Por meio da Portaria n° 4/2022, o juiz 
federal Coordenador das Turmas Recursais 
dos Juizados Especiais Federais da Seção 
Judiciária da Bahia, Cristiano Miranda de 
Santana, consignou a realização da Inspe-
ção Ordinária Anual nas Turmas Recursais, 
referente ao exercício/2022, tornando-a 
pública, por meio do Edital nº 15884845. 
A Inspeção Anual nos Serviços Internos 
nas Turmas Recursais será realizada no 
período de 18 a 22 de julho de 2022, 
conforme disciplinado no Provimento Co-
ger 10126799, de 19/04/2020, bem 
como na Circular COGER n° 23/2021, de 
19/01/2022.  

Os trabalhos serão iniciados às 9h do 
dia 18 de julho, em reunião virtual, via 
plataforma Microsoft Teams, com a pre-
sença obrigatória dos servidores em ati-
vidade na Vara, sendo desenvolvidos nas 
modalidades presencial e/ou remota, nos 
dias úteis do período designado, no ho-
rário compreendido entre 9h e 18h, com 
intervalo para almoço. 

Durante o período de realização da Ins-
peção, não haverá atendimento ordinário 
às partes e estarão suspensos os prazos 
processuais, a marcação e a realização 
das Sessões, sem, entretanto, haver inter-

rupção da distribuição, devendo os Juízes 
Relatores e o Juiz Coordenador tomar co-
nhecimento de pedidos urgentes destina-
dos a evitar perecimento de direitos ou a 
assegurar a liberdade de locomoção e de 
qualquer outra situação que recomende 
sua atenção imediata. 

O Ministério Público Federal, a Seccio-
nal da Ordem dos Advogados do Brasil, a 
Defensoria Pública e a Advocacia Geral da 
União podem realizar o acompanhamento 
dos trabalhos, inclusive participando da 
reunião inaugural, via plataforma Microsoft 
Teams, informando, neste caso, antecipa-
damente, endereço eletrônico cadastrado 
no referido aplicativo e nome completo. 

A Inspeção Anual de 2022 abrangerá 
os móveis, os utensílios, os equipamentos 
e o maquinário afetos à unidade judiciária; 
o controle do acervo de processos suspen-
sos e em arquivo provisório; bem assim, 
10%  do acervo processual em tramitação 
ajustada na unidade, considerados os sis-
temas eletrônicos JEF Virtual e PJe, além 
dos eventuais processos físicos remanes-
centes, observando que o referido percen-
tual de 10% corresponde ao quantitativo 
de 200 processos por Relatoria, indepen-

dentemente de se encontrarem conclusos 
ou na secretaria, na forma prevista na refe-
rida Circular Coger n° 23/2021. 

Os autos físicos que serão objeto da 
Inspeção não poderão ser retirados da se-
cretaria, a partir do quinto dia útil anterior 
aos trabalhos, mantida a fluência dos pra-
zos neste período antecedente. Eventual 
prejuízo à atuação das partes será anali-
sado pelo juiz, e ainda, qualquer assunto 
relacionado à Inspeção poderá ser tratado 
ao longo dos trabalhos, via Microsoft Te-
ams, devendo o interessado, para tanto, 
fornecer previamente o endereço eletrô-
nico cadastrado no referido aplicativo e 
nome completo. 

Eventuais reclamações poderão ser 
encaminhadas ao Diretor do Núcleo de 
Apoio às Turmas Recursais ou enviadas 
ao endereço eletrônico turma.recursal.
ba@trf1.jus.br. 

Para conferir o Edital, basta acessar o 
link https://bit.ly/3zO5EOe. 

A Portaria n° 4/2022 encontra-se dis-
ponível no link https://bit.ly/3zO5EOe.

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


