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 A primeira ação consistiu em conclamar Magistrados e Servidores para contribuir com a política de 
sustentabilidade do TJBA, logo no início do ano, através da expedição de Ofício Circular; 
 

 08 reuniões realizadas para alinhamento de projetos.  
 

 Veiculação da campanha "Traga o Seu" que objetivou a sensibilização dos servidores para levarem ao 
trabalho seu  copo ou caneca  de uso pessoal e assim minimizar o uso de copos plásticos; 
 

 Veiculação de dicas de economia e reutilização de água no Dia Mundial da Água (22/03); 
 

 Realização da capacitação "Gestão Consciente, Administração Eficiente" para Servidores e Magistrados, 
com carga horária de 08 horas; 
 

 Realização da 1ª Feira de Orgânicos, em comemoração à passagem do Dia da Terra (22/04); 
 

 Realização da 3ª Feira do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça, com a participação de colaborativa de 
artistas, cooperativas de reciclagem e órgãos públicos (Limpurb e Coelba) com propostas da 
sustentabilidade ; 
 

 Acompanhamento do descarte ambientalmente correto de lâmpadas fluorescentes; 
 

 Assessoramento à Comissão de Avaliação Documental para eliminação ambientalmente correta dos 
documentos físicos de processos digitalizados; 
 

 01 reunião realizada com os Administradores de Fóruns da Capital para alinhamento da coleta seletiva 
de resíduos recicláveis; 
 

 01 reunião realizada com os gestores do setor de Limpeza para alinhamento da coleta seletiva de 
resíduos recicláveis; 
 

 Destaque à coleta seletiva de resíduos recicláveis, com a criação de Ecopontos no Tribunal de Justiça e 
nos Fóruns da Capital. 
 

 Participação em Encontros e Seminários: 
a) Comitê Interinstitucional para integração das metas do Poder Judiciário com as metas e indicadores 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - TCU, DF, 08/06 
b) 3º Encontro de Juízes Ambientais (EPM SP, 13 a 15/06); 
c) VI Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário (STJ, 27/06); 
d)  Semana Latino-Americana e Caribenha sobre Mudança do Clima (Salvador, 19 a 23/08). 
 
 


