
Edição n. 3.812. Salvador – Bahia. Segunda-feira, 25/03/2013.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Candice Moreira (Juazeiro), Jo-
seneide Tourinho (NUCAF), Rogéria 
Bernardes (Juazeiro), Selma Villa-
Chan (13ª Vara), Raquel dos Santos 
Silva  (Turma Recursal).
Amanhã: Luis Carlos Cunha (NUCAF), 
Maria da Graças dos Santos (SECAD), 
Walney Netto (Barreiras), Larissa Xa-
vier Silva (Feira de Santana) e Jair 
Xavier (Delta).

Parabéns!!!

Central de Intimações 
tem novos telefones
A Central de Intimação nos JEFs tem 

novos telefones: 3616-4339 e 3616-
4340, além do já existente 3616-4325. 

Margem
da Palavra

Prata da Casa
Por Denise Márcia Carneiro (NUTEC)

Há muito tempo, o JFH deixou de 
ser um simples informativo de assun-
tos institucionais. Se ele, desde o seu 
nascedouro, assumiu formato diverso 
dos informativos que circulam nos 
demais fóruns, há alguns anos, com 
nova roupagem, nada deixa a desejar 
aos que buscam um informativo insti-
tucional de alto nível.

Com conteúdo variado, interessante 
e com um belo visual, o JFH é aguar-
dado pelos servidores. Sempre vemos 
alguém parado frente aos displays len-
do e se entretendo com esse jornal e 
vez por outra ele é fonte de informação 
para outros canais. Até o sindicato já 
reproduziu suas matérias.

E tudo isso é 
renovado no dia-
a-dia, pois o jornal 
da Seção Judici-
ária da Bahia é 
diário, o único em 
toda a Primeira 
Região. Na ver-
dade, há mais de 
15 anos, é o único 
informativo diá-
rio entre todas as 
Seções Judiciárias do Brasil. Só os tri-
bunais têm jornais diários. Preparado 
na véspera da distribuição, ele não se 
furta às novidades e notícias urgentes, 
o que faz, por vezes, Gésner Braga, o 
diagramador perfeccionista, dar sal-
tos da cadeira às insistências de Luiz 
Goulart, o editor hiperativo, para mu-
dar isso ou aquilo. Por conta dessas in-
tempéries, as relações dos nossos dois 
jornalistas estiveram à beira do “divór-
cio transitado em julgado”. Esperamos 
que isso nunca aconteça.

Quem nunca foi ao cinema após 
uma sugestão do nosso jornal? Quem 
nunca leu um livro também por ele 
indicado? Quem nunca sorriu ao se 
ver nas fotos da coluna JFH há dez 
anos com um penteado hoje fora de 
moda? Quem nunca se deliciou com 
os poemas da coluna Nau das Letras e 
as obras de arte da coluna Obra Prima 
da Semana? 

O JFH já faz parte da nossa vida 
laboral, se colocando entre os bons 
momentos dela. Há muito esse re-
gistro sem forma circulava na minha 
cabeça, mas o tempo me infringia 
outras prioridades. Como se elogiar 
não fosse prioridade. Elogiar um belo 
trabalho deve ser um item da nossa 
agenda. Melhora ainda mais o traba-
lho elogiado. E melhora o appeal de 
quem o faz. Enriquece nossa agenda. 

Se demorei em fazê-lo, nunca é 
tarde para dizê-lo: que o JFH conti-
nue enriquecendo nosso dia-a-dia na 
Justiça Federal.

Transamazônica pelo olhar de Euvaldo Pinho

Foram trinta e um dias de viagem entre 
belezas e obstáculos enfrentados até che-
garmos ao ponto máximo da construção 
da Transamazônica, na cidade de Lábrea, 
no estado do Amazonas. A época era das 
águas, e é simplesmente impossível, a 
quem necessita daquela rodovia para so-
breviver, trafegá-la durante esse período. 

Pontes precárias e crateras intransponí-
veis nos fizeram criar trajetórias fora da es-
trada, mas as dificuldades começaram com 
o deslocamento de Salvador em direção ao 
Estado do Tocantins, passando próximo ao 
deserto do Jalapão, quando começamos a 
utilizar as balsas para transpor os rios e nos 
aproximarmos da exuberante BR 230. Na-
vegamos em quase uma centena de balsas, 
desde as mais precárias, em que mal cabia 
um de nossos veículos, até outras imensas, 
que transportam 50 carretas por vez. 

Percorremos todo o Tocantins 
até acessarmos a famosa rodo-
via Transamazônica. Por ela se-
guimos dias a fio, constatando o 
desmatamento e as queimadas, 
com o devido cuidado de não 
sermos lançados para fora da 
estrada pela sua péssima condi-
ção. Nas pequenas vilas encon-
tramos veículos feitos “a facão”. 
Explico: talvez pela dificuldade 
de conseguir peças de reposição 
e dinheiro para manutenção, 
os carros sofreram adaptações 
com peças de madeira e, graças 
a isso, continuam rodando. Ver-
dadeiras obras-primas!

Em determinados momen-
tos, os trechos abandonados 
transformam a rodovia em 
uma trilha no meio do mato, 
da lama ou das águas dos 
rios e das chuvas. Mas para 
o nosso espírito aventureiro, a 
“brincadeira” começou quando 
na saída da cidade de Novo 
Repartimento, no Pará, nos in-
formaram que a estrada estava 
bloqueada pela quantidade de 
lama e caminhões tombados. 
Se isso era motivo para nós, 
sedentos de aventura? 

É claro que seguimos adiante contrarian-
do os “conselhos” de pernoite na cidade. Há 
uns três quilômetros da cidade encontramos 
uma fila enorme de veículos parados, dois 
caminhões tombados e vários tratores pe-
sados tentando administrar o problema. Era 
muita lama. Quais eram as nossas chances 
de seguir adiante? Poucas. Arriscadamente e 
com toda a experiência de trabalho em equi-
pe, conduzimos nossos carros pelo mato e 
pela lama paralelos à fila por aproximada-
mente seis horas, das quatro da tarde até as 
10 da noite, com a ajuda de correntes nos 

pneus. O cansaço e o esgotamento foram 
suficientes para, mais adiante, pernoitarmos 
num hotel na beira de um rio, com diária de 
R$10 por pessoa, o pior dos já encontrados. 
Mas com o pouco de bom senso ainda exis-
tente, forramos a cama e dormimos com a 
roupa enlameada. Foi a opção mais acerta-
da e segura naquele momento.

Em nossa aventura, passamos por vá-
rios momentos difíceis. Um deles foi quan-
do tivemos que atravessar um veículo por 
vez em balsas em que mal cabia um carro. 
O que era para nós apenas uma experiên-
cia, para outras pessoas era a razão da so-
brevivência. Isso ficou muito claro quando 
por várias vezes encontramos crianças tra-
balhando no manuseio de balsas. Em uma 
delas a exploração era feita por uma senho-
ra com suas filhas, numa demonstração da 
garra feminina para garantir o sustento fa-
miliar sem se preocupar com a hora, seja 
noite ou dia, madrugada ou não. 

Durante o percurso conhecemos a aldeia 
dos tenharins, onde confraternizamos com o 
cacique João Bosco, que me presenteou com 
o seu cocar. Em Humaitá, decidimos seguir 
em frente até o fim da BR 230, na cidade 
de Lábrea, a 200 km de distância. A decisão 
nos levou dois dias de ida e mais dois de vol-
ta. Naquele trecho da estrada encontramos 
companheiros de off road de outros estados, 
e dormimos encalhados na lama, das cinco 
as sete horas da manhã. Maldita decisão!

O esgotamento já era absurdo, mas fi-
nalmente avistamos o balneário “Chico da 
Tirana”, e vencemos a travessia chegando 
à cidade de Lábrea, fim de linha da Transa-
mazônica. O espírito aventureiro tem des-
sas coisas: chegar para poder voltar. 

E foi o que fizemos a caminho de nos-
sa saudosa Bahia. Encerro essa aventura 
agradecendo o “espírito de equipe” cons-
tatado em meus companheiros e no meu 
filho Ângelo.

Servidora sobe ao pódio em Porto Rico
A servidora do NUTEC, Cláudia Daniel, é uma atleta habituada a competir em provas 

de alto desempenho. Há poucos meses, o JFH noticiou seu esforço em uma dessas provas 
em pleno deserto dos Estados Unidos.

Desta vez, Cláudia subiu ao pódio como terceira colocada, na terceira edição do Jeep 
Ironman 70.3 San Juan em Porto Rico. A competição aconteceu no último dia 17 de mar-

ço, dando o pontapé inicial para a temporada 
2013 norte-americana.

42 países enviaram cerca de 1.600 atle-
tas, 60 deles competindo na faixa etária de 
Cláudia, em um percurso que se destaca pela 
beleza e a história de San Juan e "Isla Del 
Encanto" em Porto Rico.

Os participantes tiveram que nadar 1,2 
milhas nas águas protegidas da Lagoa Con-
dado, seguido por uma transição no Estádio 
Sixto Escobar, ao lado do Caribe Hilton. Em 
seguida, um trecho de 56 milhas de bicicle-
ta, partindo de San Juan para o município de 
Dorado. Ao longo do caminho, os ciclistas ex-
perimentaram a vista das praias com várias 
subidas desafiadoras. 

A última etapa foi uma corrida de 13,1 
milhas que levou os participantes através da 
cidade de Old San Juan, de arquitetura do 
século 16 e de passado espanhol, incluindo o 
famoso Forte de San Felipe del Morro.


