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Aniversariantes
Hoje: Luciana Fonseca de Freitas (Tur-
ma Recursal), Kizz Barretto (Feira de 
Santana), Maria Luiza Cordeiro (3ª 
Vara), Lélio Furtado (Ilhéus), Edionei 
Feitosa dos Santos (8ª Vara), Margare-
te Santos (Turma Recursal) e Fábio de 
Sousa Muniz (VIPAC).
Amanhã: Lilian Oliveira da Costa Touri-
nho, Juíza federal da 1ª Turma Recur-
sal, Bemvenuto dos Reis Cabral Júnior 
(Bom Jesus da Lapa), Karoline Santa-
na Sena Oliveira (Eunápolis), Marcia 
Marques da Silva (22ª Vara), Laís de 
Carvalho Nascimento (NUCJU) e Mallu 
de Oliveira Pinto (Turma Recursal).
Domingo: Murillo Gomes Moreira (Vi-
tória da Conquista), Cynara Emanue-
la Figueiredo Rêgo (Itabuna) e Maria 
Eduarda Martins dos Santos (Feira de 
Santana).
Segunda-feira: Maria Soledade Maga-
lhães Ferreira (NUCOD), Joaquim Mar-
ques Neto (Irecê), Alecson Macêdo de 
Alcântara (Barreiras), Erenilson Sousa 
de Oliveira (NUASG), Fernanda Gaspa-
ri Dias (Turma Recursal), Kassirley Cos-
ta Filho (Juazeiro), Valquíria dos San-
tos Souza Menezes (Ilhéus) e Joselene 
Campos Dos Santos (Mega Service).

Parabéns

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz fede-
ral Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia. Supervisão, redação, fotos, 
diagramação e impressão: Luiz Goulart - SECOS. 
Estagiário de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. Revi-
são: Márcia Magalhães. Tiragem: 26 exemplares. 
Edição eletrônica encaminhada para mais de 1.000 
e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. 
Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. 
CEP: 41219-400 Site: www.jfba.jus.br. E-mail: 
jfh@trf1.jus.br.

AMB repudia ação do CNJ contra 
juiz que bloqueou WhatsApp

 A decisão da Corregedoria do CNJ de 
instaurar uma reclamação disciplinar con-
tra o juiz Marcel Maia Montalvão, da Vara 
Criminal de Lagarto, que determinou o blo-
queio do WhatsApp, provocou reação na 
magistratura. Entidades de juízes classifi-
caram a medida como uma grave violação 
à independência judicial.

A corregedora nacional de Justiça, mi-
nistra Nancy Andrighi, informou que a in-
vestigação não vai entrar no mérito da deci-
são judicial, mas avaliar se o juiz cometeu 
abuso de autoridade ou se extrapolou sua 
jurisdição ao dar a decisão que afetou to-
dos os usuários do aplicativo.

A explicação não convenceu. Por meio 
de nota a AMB “repudia o grave atentado 
contra a independência judicial” que se 
materializaram com as representações pro-
tocoladas contra Montalvão.

Foram duas as reclamações: uma proto-
colada por um advogado na Corregedoria-
-Geral de Justiça do estado de Sergipe e 
que acabou sendo arquivada, e outra enca-
minhada pelo deputado federal Luiz Carlos 
Hauly ao CNJ a fim de enquadrar o magis-
trado na Lei de Segurança Nacional.

“O que de mais nobre pode ter um 
magistrado é exatamente a autonomia na 
apreciação das demandas que lhe são pos-
tas, de tal maneira que a AMB condena ve-
ementemente a tentativa de intimidação ao 
livre exercício de suas funções”, diz a AMB.

Segundo a associação, o juiz “adotou de 
forma exaustiva e fundamentada as pro-
vidências que entendeu necessárias em 
busca dos fatos, objeto da investigação em 
processo criminal por tráfico de entorpe-
centes” e só lançou mão da suspensão após 
o insucesso das demais medidas.

Solenidade marca os dez anos 
da Subseção de Paulo Afonso

No último dia 20 de abril , ocorreu o 
evento comemorativo do aniversário de 10 
anos da instalação da Subseção Judiciária 
no Município de Paulo Afonso. 

A solenidade foi realizada no Auditório 
do Edifício-Sede da Subseção e contou 
com inúmeras autoridades locais, regio-
nais e federais, além da presença maciça 
de servidores, estagiários e terceirizados. 

Na ocasião, esti-
veram presentes a de-
sembargadora federal 
do TRF da 1ª Região, 
Gilda Sigmaringa Sei-
xas, além do diretor 
da Subseção, juiz fe-
deral João Paulo Pirô-
po de Abreu e o dire-
tor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia, 
juiz federal Iran Es-
meraldo Leite.

O ponto alto do 
evento foi a presença 
do ministro do Supe-
rior Tribunal de Justi-

ça Reynaldo Soares da Fonseca, que pro-
feriu uma palestra especial com o tema 

“Vias Alternativas de Soluções de Confli-
tos e o Novo CPC”.

Em tom festivo, foram entregues placas 
de homenagens às autoridades visitantes, 
bem como placas de reconhecimento às 
servidoras que estão trabalhando atual-
mente na Subseção, desde a época de sua 
instalação.

A unanimidade dos discursos enfatizou 
a relevância da Justiça Federal na região 
de Paulo Afonso e cidades circunvizinhas, 
tendo sido muito alvo de destaque o perfil 
de iniciativa e compromisso social do atual 
Juiz Federal João Paulo Pirôpo de Abreu.

Após a solenidade, foi oferecido pela 
Caixa Econômica Federal um jantar/co-
quetel, em restaurante às margens do Rio 
São Francisco.
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CULTURAL

Casa do Rio Vermelho
Reinaugurada como museu em 

2014, a Casa do Rio Vermelho é uma 
vitrine de recordações da vida do ca-
sal Zélia e Jorge Amado. A casa foi 
decorada com ajuda de vários amigos, 
incluindo azulejos pintados pelo ilus-
trador Carybé. O artista plástico Mário 
Cravo assinou o gradil do local.

Sem percurso pré-definido, o mu-
seu leva o visitante a se embrenhar 
pelos cômodos da casa dos Amado 
sem barreiras, com acesso ao quarto 
do casal, a cozinha, o belíssimo jar-
dim, a sala onde Jorge escrevia etc.

Gringo Cardia fez um bom traba-
lho ao incluir projeções e narrações 
em todos os cômodos, ajudando a ilu-
minar a vida e o trabalho do casal: o 
Jorge Amado menino, o comunista, o 
homem de casa, escritores, anfitriões 
de personalidades.

O tour pela Casa do Rio Vermelho 
é dividido por 17 espaços que recor-
dam a vida e obra do autor como as 
salas: “A Infância / Memórias de Dona 
Lalu”, “Os amados sabores de Jorge”, 
“Jorge e o Candomblé” e “A cozinha 
de Dona Flor”. O local ainda conta 
com uma loja com livros e souvenirs 
de Jorge e Zélia.

A Casa do Rio Vermelho fica na 
Rua Alagoinhas, 33 e funciona de ter-
ça a domingo, das 10h às 17h.

O amor que ousa dizer seu nome

A bela foto acima reproduz um mo-
mento de enorme felicidade para a nossa 
colega diretora do NUTEC Denise Márcia 
Carneiro, agora uma senhora casada com a 
sua esposa Jennifer Lingerfelt.

Elas se casaram no último dia 2 de maio 
em cerimônia com a presença de muitos 
amigos do casal e sobretudo dos seus qua-
tro filhos: Guilherme (filho de Denise) e Lu-
cas, Lívia e David (filhos de Jennifer).

David falou da sua hon-
ra e emoção, como filho, 
em dividir aquele momen-
to: “Nunca fui muito sim-
pático à ideia de destino 
ou de almas gêmeas, mas 
tenho que admitir que ao 
conviver com esse lindo 
casal tive que me questio-
nar sobre esses temas. O 
companheirismo, o amor, 
o carinho, os olhares...isso 
é ímpar, isso é singular”.

Sobre a escolha em se casar, Jennifer 
declarou: “Eu amo Denise, amo como ja-
mais pensei ser possível amar alguém, ela 
me completa de maneiras que eu sequer 
imaginava possível e quero ser pra ela tudo 
o que ela desejar, quero vê-la correr atrás 
dos seus sonhos, lutar pelos seus ideais, 
que ela possa ver em mim o apoio, amor, 
carinho para cada momento da sua vida. 
Quero viajar o lado dela, conhecer lugares, 

explorar cavernas e museus, assistir a uma 
ópera e ouvir as ondas do mar quebrando 
nas pedras, ver obras de grandes artistas e 
paisagens lindas criadas pela natureza em 
toda a sua diversidade. 

Quero fazer tantas coisas com Denise 
que, se outra vida houver, quero encontrá-la 
novamente para mais fazer e mais conhe-
cer. Construir um mundo nosso, uma vida 
ao lado dela. Andar de mãos dadas na pra-
ça, sentar abraçada num banquinho vendo 
as pessoas que passam em seus mundos 
tão particulares. Pessoas tão lindas, em 
todas as suas peculiaridades e diferenças. 
Então por que tentar fazer com que todos 
sejam iguais, repetições de um modelo que 
alguém resolveu ser o modelo perfeito?

Não somos iguais, nunca seremos, mas 
não vejo motivo algum para não andar de 
mãos dadas e gozar dos mesmos direito. 

Então, por que não casar?”


