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Aniversariantes
Hoje: Alan de Araújo Silva (Campo Formoso) e Cristiane Costa Santana (NUCJU). Ama-
nhã: Denis da Soledade Lima (11ª Vara), Ronaldo Grilo da Silva (Feira de Santana), 
Bruna Almeida Argolo (Jequié), Iago Oliveira Santos (3ª Vara), Paolla Pereira dos Santos 
Rocha (Juazeiro) e Tâmiris Rodrigues dos Santos Santana (18ª Vara) Sábado: Felipe Rosa 
Cruz (NUCJU), Luiz Carlos Bahia Rodrigues (13ª Vara Federal), RubemMarques Bacelar 
Filho (NUASG), Ednorá Oliveira de Souza e Djaci Carvalho dos Santos (ambos de Campo 
Formoso). Domingo: Kedes Valério Pereira Lagos (Juazeiro). Segunda-feira: Aline Rocha 
Andrade (Vitória da Conquista), Michele de Araújo e Silva Almeida (SECAD), Diego de 
Sousa Lima (Feira de Santana), Normelia Soares Cotias (3ª Vara) e Paulo Márcio Rodri-
gues de Sousa (NUASG). Terça-feira: Elaine Lamontagnia de Alcântara (2ª Vara), Maurí-
lio Alcântara Macena (NUCAF), Mauro Maia de Santana (Ilhéus) e Daniela de Almeida 
Abraim (Vitória da Conquista), Cauan dos Santos Guimaraes e Lais Veronica Pereira de 
Santana (COJEF). Quarta-feira: Mônica dos Anjos Lacerda Pena (Vitória da Conquista), 
Amanda Bretas Machado (5ª Vara) e Caroline Ferrari Braga (Eunápolis). 

Parabéns!!!

Perdoar faz bem à saúde
A neurociência descobriu que per-

doar favorece o bem-estar e a saúde. O 
perdão põe fim ao estresse causado pelo 
ódio crônico, que estimula a produção 
de hormônios de estresse, perturba o 
sono, aumenta o risco cardiovascular, a 
depressão e a ansiedade.

O que acontece no cérebro que per-
doa? Um estudo recrutou voluntários,  
orientava-os a imaginar situações de 
ofensas e os instruía a perdoar o inimigo 
imaginário ou os incitava a planejar vin-
gança.Tudo isso acontecia dentro de um 
aparelho de ressonância magnética, que 
permitia à equipe acompanhar as mu-
danças de atividade no seus cérebros.

O estudo mostrou que tanto o perdão 
quanto a vingança envolvem ativação 
nas mesmas estruturas, mas de manei-
ras diferentes.  O perdão ocorre quando 
há ativação do córtex pré-frontal dorso-
medial, que regula nosso comportamento 
emocional, nos permite adotar o ponto de 
vista do agressor e reavaliar o seu estado 
emocional. Isso fomenta a empatia, que 
coíbe ímpetos de retaliação e traz um es-
tado emocional positivo: o alívio do per-
dão concedido.

Se não há perdão, o córtex pré-frontal 
dorsomedial também é ativado, mas sob 
o controle do giro temporal medial que re-
presenta a intenção alheia - nesse caso, de 
nos fazer mal. Como a agressão foi inten-
cional e não temos empatia com o vilão, 
o cérebro faz o que é mais sensato: odeia 
ativamente quem o insultou, sem perdão.

Perdoar, portanto, não depende dos 
fatos, e sim da nossa avaliação da inten-
ção e das emoções de quem nos ofen-
deu. Quer perdoar? Coloque-se no lugar 
do outro. Não quer perdoar?  Recuse-se 
a ver o insulto pelos olhos do seu agres-
sor - o que, francamente, em alguns ca-
sos é a coisa sensata a fazer. 

Fonte Folha de São Paulo

“Eficiência no 1º grau é obrigação”, 
diz presidente do Supremo

O presidente do Supremo e do CNJ, mi-
nistro Joaquim Barbosa, afirmou que é dever 
da administração pública garantir eficiência 
nos serviços prestados pela primeira instân-
cia do Judiciário. “A eficiência do primeiro 
grau não é um desejo, não é um sonho, é 
uma obrigação que advém de um dos princí-
pios constitucionais da administração públi-
ca. Não há direito à ineficiência”, afirmou o 
presidente na abertura da primeira audiência 
pública feita pelo CNJ sobre a Eficiência do 
1º Grau de Jurisdição e Aperfeiçoamento Le-
gislativo Voltado ao Poder Judiciário.

De acordo com o ministro, os números 
justificam a convocação da audiência. Atu-
almente, 90% dos processos em tramita-

ção concentram-se na primeira instância. 
A taxa média de congestionamento no pri-
meiro grau é 20 pontos percentuais supe-
rior à da segunda instância.

Para o presidente do CNJ, as discussões 
sobre mecanismos de distribuição racional 
do Judiciário devem ser feitas com foco no 
interesse do jurisdicionado em receber um 
serviço célere e de qualidade. “Na atual 
quadra histórica, esbarra na improbidade 
a aplicação desordenada ou não planejada 
de dinheiro público em iniciativas, proje-
tos, bens ou estruturas que não traduzam 
o investimento em resultados reais para o 
serviço judiciário e para o jurisdicionado”, 
afirmou Barbosa, no discurso.

Por isso, segundo ele, a descentraliza-
ção administrativa e a construção coletiva 
dos destinos da instituição judiciária são 
importantes. "A governança colaborativa 
não é apenas uma técnica de gestão, mas, 
sobretudo, uma prática democrática de fo-
mento à eficiência”, completou.

Barbosa defendeu a reflexão sobre o 
formato de composição das cortes eleito-
rais. "O atual modelo, de sobredimensio-
namento do papel do advogado durante o 
dia e juiz no período da noite, me parece 
esgotado, sem falar em outros problemas, 
como a excessiva participação de, por 
exemplo, três ministros do STF na compo-
sição do TSE”, afirmou.

Expediente suspenso 
nesta sexta-feira

Em razão dos transtornos causados 
pelo Carnaval, o TRF da 1ª Região sus-
pendeu o expediente forense na sede da 
Seção Judiciária da Bahia e na Subseção 
de Barreiras, amanhã, sexta-feira, 28/2, 
mediante compensação posterior. 

Chapada Diamantina pelo olhar de Euvaldo Pinho

O JFH reproduz as aventuras do mer-
gulhador, fotógrafo e servidor aposentado 
Euvaldo Pinho. Já trouxemos as histórias 
e fotografias de Euvaldo Pinho pela Itália, 
Mar Vermelho, Ilha do Bananal, Deserto 
do Atacama, Grécia, Patagônia, Marrocos, 
Cuba, Veneza, Atol das Rocas, Malásia, 
Indonésia, Tunísia, Jalapão, Avignon, Mar-
selha, Transamazônica, Bora Bora, Capri, 
Barcelona, Ibiza e Madri. 

Transcrevemos hoje o relato da recen-
te viagem de Euvaldo Pinho pela Chapada 
Diamantina.

TESOURO DA NATUREZA

O cerrado nordestino é uma grande sur-
presa. Há belezas naturais inimagináveis. 
Grutas, cachoeiras, rios e corredeiras fa-
zem parte da amplidão que é a Chapada 
Diamantina. Nesta edição, convido você 
para ir até lá e refletir no quanto a força da 
natureza é determinante para criar, colorir e 
dar formas ao que nós, homens, nem ima-
ginamos ser possível.

Nosso roteiro rumo à Chapada Dia-
mantina começa em Mucugê, cidade onde 

nos hospedamos em um hotel aconche-
gante e que nos conquistou pela “boca” 
ao servir o melhor café da manhã daquela 
região. Satisfeitos e “arrependidos” com 
os deslizes que a gula provoca, partimos 
para a cidade de Ituaçu, distante 116 km 
de Mucugê e onde está localizada a Gruta 
da Mangabeira. 

O passeio pela gruta só pode ser re-
alizado com um guia credenciado da 
Chapada. Ele é o responsável capacitado 
para conduzir turistas curiosos como eu, 
minha esposa e amigos por um percurso 
de aproximadamente 3.200 km abaixo 
da superfície. Lembro que também é ne-
cessário o pagamento de uma taxa pela 
excursão subterrânea.

Os primeiros 850 metros da gruta são 
iluminados por luz elétrica e, daí em dian-
te, candeeiros e lanternas assumem a ta-
refa de iluminar o caminho habitado por 
pequenos e raros animais. Aconselho usar 
um par de tênis confortável, já que esta-
mos falando de uma caminhada extensa 
em piso acidentado.

Olhos atentos e vigilantes são importan-
tes para não perdermos nenhum detalhe do 
passeio. Se olharmos para cima, estalacti-
tes bordam o teto da gruta e desenham for-
mas que ganham asas com a imaginação. 
No chão, estalagmites dão forma a flores 
de pedra e, com uma beleza singular, nos 
transportaram às aulas de geologia.

Ao final do dia, a exaustão do passeio 
de um dia inteiro é menos importante do 
que a admiração captada pelo olhar dos 
visitantes. Entre as surpresas da Chapada 
está a cidade de pedra, Igatu. 

Dia seguinte. E lá fomos nós para Igatu. 
No caminho pensei em o quanto uma ci-
dade toda de pedra pode encantar as pes-
soas. Para mim, e talvez para muitos, as 
pedras transmitem frieza e pouco merecem 
atenção. Mas minha visão pequena mudou 
quando chegamos lá. 

Ah!! As pedras têm seu valor. Unidas 
constroem casas, unidas calçam ruas, uni-
das ergueram o museu que abriga a histó-
ria local e ainda dão forma ao cemitério no 
estilo Bizantino e que nos faz voltar, como 
num túnel do tempo, à época áurea do ga-
rimpo daquela região.               


