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Aniversariantes
Hoje: Ellen Santana Ferreira (NU-
CAF), Mateus Chaves Barbosa 
(Ilhéus), Angelo Ferrão Carvalhal 
(NUCJU) e Kliviane Michelly Ferreira 
(Paulo Afonso).
Amanhã: Robinson de Souza Amo-
rim, diretor de Secretaria da 10ª 
Vara, Lidinalva Peixoto (CS Gestão 
e Serviço), Mirella Santos Silva (Ju-
azeiro) e Andréa Ferreira Leite (6ª 
Vara). 
Sábado: Alexandre Araújo (CS Ges-
tão e Serviço), Ana Elisa Parca de 
Pinho (Feira de Santana), Fábio Da-
masceno Silva (SECAD) e Moara Car-
la Galvão de Oliveira (Irecê). 
Domingo: Bruna Mascarenhas Braga 
(Itabuna), Vivian Maria Ferreira de 
Brito (16ª Vara) e Edna Alcântara de 
Macedo (CS Gestão e Serviço). 
Segunda-feira: Horácio da Silva Ri-
beiro Neto, diretor do NUASG, Ariana 
Lima Santana (17ª Vara), Érika Kalil 
Dourado Morais (Vitória da Conquis-
ta) e José Américo Pires Ribeiro (NU-
CRE). 
Terça-feira: Karen Alves de Almeida 
(Juazeiro), Telma da Silva Souza Fer-
reira (16ª Vara), Tatiana Alves Gui-
marães (Turma Recursal), Rosimaura 
Magalhães de Oliveira (Bom Jesus da 
Lapa) e Aline Campos da Paixão (CS 
Gestão e Serviço). 
Quarta-feira: Cláudio Costa de Quei-
roz (Teixeira de Freitas), Yara Ledoux 
Ribeiro (NUCJU), Cibele Martins 
Souza (Guanambi), Josenildes Go-
mes da Silva (NUCJU), Luã Ribeiro 
da Paixão (15ª Vara) e Priscila Ludo-
vico Dantas (Turma Recursal). 
Quinta-feira: Scheyla Vilar Batista 
Soares (21ª Vara), Helio Cavalcante 
Reis Filho (13ª Vara), Márcia Ferrei-
ra Neves (Paulo Afonso), Ana Claudia 
Tosta Alves Cruz (2ª Vara), Fabiana 
Alves Lopes (Guanambi) e Adrielle 
Santos Almeida (16ª Vara).
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 Pelas estradas da América do Sul 
com o servidor Euvaldo Pinho(5ª parte)
A ARGENTINA QUE 

POUCOS CONHECEM

“Dispo-me das rixas futebolísticas 
bem-humoradas contra os argentinos 
e vou bem mais adiante para afirmar 
a amabilidade com que nós brasileiros 
somos recebidos pelos “hermanos” ao 
desbravarmos a Argentina, um país fas-
cinante, afortunado em paisagens diver-
sificadas, como você poderá comprovar. 
Sua localização geográfica facilitou bas-
tante para “montarmos” nosso roteiro, o 
que foi favorecido, em geral, pelo bom 
estado das estradas e pelo baixo custo, 
nesse momento, do peso argentino fren-
te ao real. E como colocar tudo isso no 
papel? Se planejar a expedição foi o nos-
so primeiro desafio, percorrer os mais de 
30.000km nos cinco países visitados foi 
o segundo e, certamente, escrever, sele-
cionar as fotos e editar as informações 
coletadas foi o nosso terceiro, que agora 
compartilho com todos vocês.

Através do Paso Jama, estrada que 
cruza a fronteira do noroeste argentino 
com o Chile, adentramos a Argentina, 
com muita neve, chuva e lama, para de-
gustar seus deliciosos vinhos, os bifes de 
“luomo” (filé mignon) e de “chorizo” (cor-
te argentino alto, com cerca de 6 cm), 
destacando entre as cidades visitadas as 
de Fiambalá, Salta, Cafayate, Uspallata, 
Purmamarca, San Martin de Los Andes e 
a estação de esqui Los Penitentes.

Pela Ruta 52, serpenteando dos 
2.600m aos 4.200m de altitude, subi-
mos a “Cuesta del Lipan”, contemplan-
do um verdadeiro cenário cinematográ-
fico pelos vales. Passando pelo Salar de 
Saunas Grandes e pelo deserto de sal 
chegamos a Purmamarca, pequeno po-
voado de origem indígena, com ruas de 

terra e poeirentas, repletas 
de produtos feitos artesa-
nalmente para venda a céu 
aberto. Purmamarca parece 
não ter mudado muito desde 
sua fundação em 1594. Lá 
comprei dois troncos de cac-
tos secos que estou transfor-
mando em lindas luminárias. 
O difícil foi transportá-los 
até Salvador.

Salta faz jus ao nome 
pela qual é conhecida, “Sal-
ta La Linda”, graças ao clima 
festivo e aos belos prédios 

antigos de arquitetura colonial muito 
bem preservados. Um teleférico e sua 
Catedral neoclássica, onde fotografei 
uma linda imagem de “Madre de La Dul-
ce Espera”, muito me encantaram.

A 157km de Salta alcançamos o vi-
larejo de Cachi, pela Ruta 40, por tre-
chos de terra batida repleta de cactos 
gigantes e singulares formações rocho-
sas. Localizada a 2.280m de altitude, 
nos vales Calchaquies, e habitada pelos 
índios do mesmo nome há muitas gera-
ções, Cachi é tradicionalmente conhe-
cida pelas suas plantações de pimenta, 
que no verão tornam suas montanhas 
vermelhas. Deve ser uma paisagem be-
líssima...”                        

Continua...

Portaria do TRF1 suspende expediente 
na sede desta Seccional dias 13 e 18/2

O presidente do TRF da 1ª Região as-
sinou a Portaria PRESI 76 suspendendo 
o expediente e os prazos processuais na 
sede da Seção Judiciária da Bahia nos 
dias 13 e 18/02.

As solicitações de suspensão foram 
feitas ao Tribunal Regional Federal da 
Primeira Região pela ASSERJUF e pelo 
SINDJUFE-BA, em razão dos transtornos 
e da falta de segurança nos dias das co-
memorações do Carnaval, que na Bahia 
é prolongado.

Também houve informação da Di-
reção do Foro de que não haverá ex-
pediente nos principais órgãos públi-
cos do CAB, como o TJ/BA (Decreto 
Judiciário 125/2015), TRE (Portaria 
420/2014) e Assembleia Legislativa da 
Bahia (Ato 44.454/2015), tornando o 
local deserto e inseguro para funciona-
mento da Justiça Federal.

A suspensão também considera o 
Decreto do Estado da Bahia (n. 15.883 
de 21/1/2015) que dispõe sobre o expe-
diente das repartições públicas  do Poder 
Executivo Estadual, no dia 18 de feve-
reiro a ser cumprido por compensação, 
além do fato de que a sede da Seccional 
está em área bastante afastada, com alto 

índice de criminalidade, tornando-se ain-
da mais deserta nesse período, em face 
da ausência de expediente nos demais 
órgãos públicos.

Houve manifestação favorável da 
Corregedoria Regional da Justiça Federal 
da 1ª Região, mediante compensação, 
que deverá ser informada à Corregedo-
ria pela Direção do Foro da Seccional na 
sua integral sistemática - dias de com-
pensação e sua efetivação, no prazo má-
ximo de 30 dias.

Ficam mantidas, no período, a apre-
ciação de ações, procedimentos e medi-
das de urgência que visem a evitar pere-
cimento de direito.

Juíza federal se despede da 7ª Vara

A juíza federal Mei Lin Lopes Wu 
Bandeira despediu-se nesta terça-feira, 
10/02, da 7ª Vara, unidade em que esteve 
em função de auxílio durante um ano em 
acúmulo com a 1ª Relatoria da 4ª Turma 
Recursal. A magistrada responderá agora 
apenas pela sua relatoria naquela corte.

O juiz federal Wilson Alves despediu-
-se da colega lamentando o afastamento 
do convívio diário e do seu auxílio na 7ª 
Vara. O magistrado lembrou da grande 
competência e do inestimável apoio da ju-
íza nesse período em que esteve dividindo 
com ele as atribuições daquela Unidade. 
Desejou que ela seja tão querida na Turma 
Recursal quanto é na 7ª Vara.

Dra. Mei Lin disse da sua alegria em 
ter trabalhado por um ano na 7ª Vara e 
do privilégio de conviver com o Dr. Wil-
son, magistrado que foi seu professor de 

Direto e a quem ela con-
tinuará vendo como um 
eterno mestre. Lembrou 
que, inclusive, foi com 
ele que ela colou grau. 
Segundo ela, uma nova 
etapa se abre na sua 
vida profissional com a 
ida definitiva para a Tur-
ma Recursal.

Garantiu que o traba-
lho na 7ª Vara foi uma 

experiência riquíssima e que, dentre to-
das as unidades em que trabalhou, a 7ª 
Vara está no seu coração como aquela 
unidade em que as relações pessoais e 
profissionais foram das mais leves e o 
trabalho mais desafiador, uma vez que 
ela nunca tivera antes a experiência de 
trabalhar com processos agrários.

O servidor Tércio Machado de Freitas, 
em nome dos colegas, agradeceu pelo 
período gratificante com que os servido-
res puderam contar com o trabalho da 
Dra. Mei e resumiu o sentimento de to-
dos dizendo que ela possui uma caracte-
rística que nenhum ser humano aprende 
e a ninguém se ensina já que ou a pessoa 
nasce ou não nasce com esse dom que 
ela possui: o carisma. Disse ainda que os 
servidores, ao lado da Dra. Mei, não têm 
medo de errar e sim o desejo de acertar.


