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Aniversariantes - Hoje: Juiz federal 
João Paulo Piropo de Abreu (Pau-
lo Afonso), Ana Lucia Guerreiro dos 
Santos (6ª Vara), Selma Silva Santos 
(NUCAF), Luan Gabriel Ornelas Sacra-
mento Oliveira (NUBES), Ellen Silva 
dos Anjos (Juazeiro) e Filipe Roger de 
Oliveira Souza (Turma Recursal). Ama-
nhã: Deiziana França Silva (Campo 
Formoso) e Sabrina Barbosa de Jesus 
(Alagoinhas). Parabéns!

Seção Judiciária da Bahia e PFN/BA 
celebram parceria na digitalização
de processos de Execução Fiscal

O Leopardo é um
Animal Delicado

de Marina Colasanti

Lançada no 
ano de 1998, 
esta é uma co-
letânea de vinte 
e cinco contos 
curtos onde os 
temas são va-
riados, incluin-
do situações 
cotidianas e re-
flexões sobre a 
grande comple-
xidade das rela-
ções humanas.

Nestes contos a autora volta a ex-
plorar os abismos da alma feminina. 
Embrenhando-se por florestas miste-
riosas, casas desertas, investigando o 
amor de um pastor por sua ovelha, a 
solidão de um ingênuo internauta, ou 
a espera de uma mulher por um ho-
mem que nunca vem, a autora exercita 
sua prosa delicada e sutil, oferecendo 
a seus leitores as amarguras e delícias 
da boa literatura.

Os contos deste livro diferem do es-
tilo miniconto ao qual Marina se dedi-
cou ao longo de três livros, desde Zo-
oilógico. Em “O Leopardo é um Animal 
Delicado”, a autora optou por um texto 
mais longo, mais alentado, que lhe deu 
espaço e tempo para compor histórias 
de muitas nuances, que demonstram o 
perfeito domínio da atividade literária. 
A narrativa é leve e insinuante, plena 
de sentimento e um verdadeiro convite 
à reflexão sobre a própria natureza da 
condição humana.

Hábil em explorar o feminino, Ma-
rina cria imagens sutis e poéticas, 
despe e revela lados inexplorados, se-
cretos. Ela vai além das evocações de 
erotismo, afeto, ambigüidade do amor 
e da realidade cotidiana.

Para a autora, o leopardo não é um 
animal delicado, nem a delicadeza é 
a tônica do livro. A delicadeza está na 
forma, no cuidado com a escrita e com 
a delineação dos personagens.

Marina é uma das mais premiadas 
escritoras brasileiras, detentora de vá-
rios prêmios Jabutis, do Grande Prê-
mio da Crítica da APCA, do Melhor 
Livro do Ana da Câmara Brasileira do 
Livro e do prêmio da Biblioteca Nacio-
nal para poesia, além de dois prêmios 
latino-americanos. (Com informações da 
PasseiWeb e marinacolasanti.com)

Obrigatória

Leitura

Hoje tem live da Escola AGU/BA sobre 
violência doméstica contra mulheres 

em tempos de pandemia, às 17 h

O Diretor do Foro da Seção Judiciá-
ria da Bahia, juiz federal Fábio Moreira 
Ramiro, promoveu uma reunião virtual, 
ontem, 02/09, com a participação dos ju-
ízes federais das Varas de Execução Fiscal 
e os procuradores  da Fazenda Nacional 
na Bahia, Mauro Oliveira, chefe da PFN/
BA,  Filipe Sarpa Sampaio, Érica Argolo 
e  Caio Gonçalves Amorim, para tratar da 
colaboração do órgão na digitalização dos  
processos que serão carreados a partir da 
proxima semana para a PFN/BA.

A PFN disponi-
bilizará uma  equi-
pe de funcionários 
terceirizados, e que 
estão digitalizando 
os processos físicos 
para os procurado-
res, e estes irão dis-
ponibilizar os arqui-
vos para as varas. 
A perpectiva é a di-
gitalização de 100 
processos a cada 
15 dias, inicialmen-
te. Serão 20 proces-

sos por vara, sendo 14 processos defi-
nidos pela PFN e 6 processos definidos 
por cada vara federal. Os servidores da 
PFN já estão trabalhando nos processos 
considerados prioritários, e a sugestão 

é iniciar as cargas específicas para digi-
talização neste mês de setembro, apro-
veitando a suspensão de prazos dos 
processos em autos físicos. As cargas 
serão feitas às sextas-feiras, para que 
os processos fiquem sem manuseio por 
3 dias, como prevenção à contamina-
ção pelo novo coronavírus. O início será 
na próxima sexta-feira 11/09.

Participaram da reunião virtual, os 
juízes federais Pedro Braga Filho (19ª 
Vara), Nilza Reis (8ª Vara),  Salomão 
Viana (20ª Vara), Paulo Roberto Lyrio Pi-
menta (18ª) e Gabriela Macêdo Ferreira 
(24ª Vara), além da diretora da Secad, 
Patricia Moraes de Menezes, e os direto-
res Liliana Kelsch Sarmento e Félix Antô-
nio Barbosa Aguiar.

A Escola da Advocacia Geral da União, 
representação no Estado da Bahia, em 
parceria com Projeto SALVE-SE MU-
LHER, apresenta a live: O enfrentamento 
à violência doméstica contra mulheres 
em tempos de pandemia, que acontecerá 
hoje, dia 03/09, no Instagram @escola-
daagu, às 17h.

O palestrante convidado será  Ander-
son Eduardo Carvalho de Oliveira - Mes-
tre e Doutor em Estudos de Gênero pela 
UFBA - Orientador do Projeto Salve-se 
Mulher.  A live será mediada por  Michele 
Jesus Vieira de Melo Souza - Vice coorde-
nadora EAGU/BA - Procuradora Federal 
PF/BA - Especialista em Direito Público.

Perícias médicas 
designadas para 

realização no prédio 
dos JEFs da capital 
estão acontecendo

As perícias médicas designadas para 
realização no prédio dos Juizados Espe-
ciais Federais da capital, no mês de se-
tembro de 2020, já estão acontecendo 
presencialmente, de acordo com os horá-
rios previamente agendados, apenas nos 
dias de segunda, quarta e quinta-feira.


