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Sul do Chile pelo olhar do servidor Euvaldo Pinho

“Existem pequenos lugares com gran-
des referências que os tornam mais inte-
ressantes. A cidade de Valdívia, no Chile, 
é um deles. O lugar agrada por sua sim-
plicidade e por suas inusitadas atrações, 
como a coexistência pacífica entre os le-
ões e lobos-marinhos com os habitantes 
locais, na orla do rio, mais precisamente 
com os feirantes do Mercado Municipal.

Valdívia é a mais antiga cidade aus-
tral do Chile, situada na confluência 
dos rios Calle Calle, Valdívia, Cau Cau 
e Cruces. Fundada pelos espanhóis em 
1552, invadida por corsários holandeses 
e habitada pelos imigrantes alemães, 
sobreviveu ao terremoto de 1960, que 

gerou um dos maiores maremotos regis-
trados.Atualmente, já quase totalmen-
te reconstruída, proporciona aos que a 
visitam uma agradável e lânguida sur-
presa. Devido ao terremoto (9,5 pontos 
na Escala Richter) que fez de Valdívia 
a cidade chilena mais atingida, estima-
-se que a cidade afundou cerca de dois 
metros após o ocorrido.

Localizada a 835 km de Santiago e 
próxima ao Oceano Pacífico, a cidade 
não tem muitas atrações para o turista 
comum, mas para nós valeu a pena co-
nhecer a sua história, saborear sua culi-
nária e desfrutá-la pacificamente com os 
seus ilustres habitantes, os lobos e leões-
-marinhos, além de contemplar a exótica 
e linda arquitetura alemã e saborear suas 
dignas cervejas chilenas/alemãs.

A via que dá acesso à cidade é a Ruta 
5 (Panamericana), com duas faixas mui-
to bem sinalizadas e uma conservação 
impecável como a maioria das rodovias 
chilenas, onde nos deliciamos com as 
frutas e legumes da estação à beira da 
estrada.

A maior atração do local são os lobos 
e os leões-marinhos que moram às mar-
gens do rio Valdívia, ao redor de uma 
feira livre e do mercado fluvial de pei-
xes, perto da ponte Pedro Valdívia. Os 
animais ficam à espera das sobras da 
limpeza dos peixes e dos mariscos, feita 
pelos pescadores, e que são oferecidas 
em quantidade. A grande oferta de co-
mida tornou o lugar residência fixa de 
quase uma centena desses animais que 

disputam um espaço nos passeios da 
rua, aos urros e grunhidos, na maioria 
das vezes docilmente.

Chegamos à noite e fomos muito bem 
recebidos em um hostel que nos ofere-
cia bastante segurança e onde nossas 
viaturas ficavam ao lado de nossas “ha-
bitaciones”. Comemos em um boteco 
bem na esquina uma deliciosa salada de 
mariscos com “Sentollas” (crustáceo do 
Oceano Pacífico) de dar água na boca. 
No dia seguinte, o final de tarde foi no 
Café Haussemann, onde degustamos 
maravilhados o strudel de maçã (torta 
de maçã) e o Honiglebkuchen (autêntico 
bolo de mel alemão). Para os alemães, o 
Kaffeeklatsch (café com bolo e conver-
sa) é um ritual sagrado no fim da tarde 
e, então, como não poderia deixar de 
ser, cumprimos a tradição local. 

Em Valdívia, para minha esposa, 
que é descendente de alemães, a maior 
atração foi visitar a Cervejaria Kunst-
mann, onde também funciona o Museo 
de La Cerveza, interessante para os 
que nunca acompanharam o processo 
de fabricação da bebida. Na cervejaria 
funciona um restaurante alemão onde 
são servidos pratos típicos como: Chu-
crute com Wurst (repolho em salmoura 
com salsichas alemãs); Kassler (biste-
ca de porco defumada); Eisbein (joelho 
de porco cozido no chucrute) e outros, 
acompanhados da melhor cerveja chi-
lena e, tudo isso, ainda abrilhantado 
pela alegria dos garçons e da música 
alemã. Para os que curtem um turismo 
bem diferenciado, é dever seguir para 

a beira do rio para, em harmonia com 
eles – os principais artistas do espe-
táculo, os lobos e leões-marinhos que 
preguiçosamente se amontoavam em 
todo o passeio da orla, sendo fotogra-
fados por todos – tomar um banho de 
sol. Foi interessante para mim que já os 
conhecia, porém nunca tinha convivido 
com eles tão de perto e pacificamente. 
Vale a pena assistir ao pôr do sol com 
esses cativantes animais às margens do 
rio Valdívia e logo depois, ao anoitecer, 
ser contagiado pela animada cultura 
alemã. 

“Prost”!!!!!”

Fonte: Primeira Região em Revista

Aniversariantes
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DIREF institui Conselho de Ex-Diretores 
do Foro da Seção Judiciária da Bahia

O diretor do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia, juiz federal Iran Esmeraldo Lei-
te, por meio da Portaria SESUD/DIREF 
de 2/6/2016, instituiu o Conselho de Ex-
-Diretores do Foro da Justiça Federal – 
Seção Judiciária do Estado da Bahia.

O Conselho se reunirá anualmente 
com o objetivo de deliberar sugestiva-
mente políticas de longo prazo da Seção 
Judiciária da Bahia.

O Conselho de Ex-Diretores do Foro 
da Justiça Federal – Seção Judiciária do 
Estado da Bahia será composto: 

a) três juízes ex-diretores do Foro elei-
tos pelo colegiado de juízes desta Sec-
cional; 

b) por um juiz de Subseção Judiciária; 

c) pelos dois juízes mais antigos que 
não tenham exercido a Direção do Foro, 
desde que estejam em ordem de antigui-
dade subsequente ao diretor do Foro em 
atividade ou que tenham estado afasta-
dos de sua jurisdição durante a última 
gestão; 

d) pelo diretor do Foro em atividade.

A escolha dos três juízes ex-diretores 
do Foro (alínea a) e do juiz de Subseção 
Judiciária (alínea b); ocorrerá a cada ano 
sempre na primeira quarta-feira do mês 
de março.

As reuniões anuais deste Conselho se-
rão realizadas sempre na primeira quar-
ta-feira do mês de abril.

A inicitiva considerou a necessidade 
de instituir mecanismos de políticas de 
gestão de longo prazo para a Justiça Fe-
deral – Seção Judiciária da Bahia e maior 
participação e integração dos órgãos ju-
risdicionais que compõem esta Seccional 
com as políticas de longa duração a se-
rem implementadas pelo diretor do Foro.

Bahia recebe PJe 
em setembro

O TRF1, dando continuidade à expan-
são do Processo Judicial Eletrônico (PJe) 
na 1ª Região, iniciada em agosto/2015, 
definiu, por meio da Portaria Presi 457, o 
calendário de implantação nas seguintes 
Seções Judiciárias:Mato Grosso, Piauí, 
Pará, Bahia e Minas Gerais e suas res-
pectivas subseções. 

No dia 28, o sistema entrará em fun-
cionamento na Seção Judiciária do Ama-
zonas e na Bahia no dia 15/9/2016.

A implantação ocorrerá em todas as 
varas com competência cível da sede das 
Seções Judiciárias e respectivas subse-
ções, abrangendo as classes processuais 
mandados de segurança cíveis (individu-
ais e coletivos) e ações monitórias.

Atualmente, a 1ª Região tem 102 uni-
dades judiciais de 1º e 2º graus utilizan-
do o processo eletrônico, que já está em 
funcionamento, no TRF1 e nas Seções 
Judiciárias do Distrito Federal, de Goiás, 
do Tocantins, de Roraima, do Maranhão, 
do Acre, de Rondônia e do Amapá.

A íntegra da Portaria Presi 
457/2015, que dispõe sobre a expan-
são do PJe, está disponível no Portal do 
Tribunal em “Avisos”.


