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Aniversariantes  
Hoje:  Dra. Camile Lima Santos, juí-
za federal substituta da 6ª Vara, Ed-
mundo Calhau Camurugy (NUASG), 
Wesley Figueredo (8ª Vara), Inaê 
Luiza Rosário (Teixeira de Freitas), 
Rubem Carneiro da Silva (Bom Jesus 
da Lapa), Amanda Rabelo (Feira de 
Santana), Caroline Soares (5ª Vara) e 
Lucas Fernandes (Feira de Santana). 
Amanhã: Almeron Bittencourt Soa-
res (Vitória da Conquista), Virginia de 
Barros Batista (NUCAF), Arabel Veiga 
Souza (15ª Vara) e Paulo Sérgio Pe-
reira Lima (18ª Vara). 

Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz fede-
ral Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Se-
ção Judiciária do Estado da Bahia. Supervisão, 
redação, revisão, fotos e distribuição: Luiz 
Goulart - SECOS. Diagramação e Impressão: 
Gésner Braga - SETEDI. Tiragem: 25 exempla-
res. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. 
Fax: (71) 3617-2711. Endereço: Av. Ulysses 
Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Em agosto de 2004, o JFH publicou 
as notícias que destacamos abaixo.

03/08/2004 – Confraternização 
no auditório – A ASSERJUF promo-
veu, no último dia 30, um lanche de 
confraternização com os participan-
tes do 1º Concurso de Decoração dos 
Corredores da Justiça Federal com 
tema junino.

O evento teve o objetivo de come-
morar o 2º lugar obtido pelo  NU-
CRE e o 3º lugar conquistado pela 
SEBIB e NUASG. Foi também a for-
ma escolhida pela ASSERJUF para 
homenagear o espírito de animação 
e integração daqueles que estiveram 
envolvidos na festa.

A confraternização teve participa-
ção de servidores das 7ª e 8ª Varas, 
do NUMOI, NUCAF, NUCJU e CEF, 
bem com de outros setores e varas.

06/08/2004 – Ministro Washing-
ton Bolívar de Brito participa da reu-
nião dos juízes - O ex-presidente do 
Superior Tribunal de Justiça, ministro 
Washington Bolívar de Brito, esteve vi-
sitando ontem à tarde esta Seccional, 
quando se reuniu com os magistrados 
da Casa para a comemoração do ani-
versário da Dra. Nilza Reis, juíza fe-
deral da 8ª Vara. O ministro é baiano, 
natural de Jequié.

JFHHÁ DEZ ANOS

Congonhas pelo olhar 
do servidor 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 pelo Bra-
sil, África, Ásia, Oceania, Europa, Améri-
ca do Sul e Caribe. Transcrevemos hoje 
o relato da viagem de Euvaldo Pinho a 
Congonhas, em Minas Gerais. É sua 26ª 
aventura que publicamos

HISTÓRIAS DE MINAS GERAIS

A cidade de Congonhas é uma ver-
dadeira relíquia. Na verdade, as ci-
dades históricas mineiras são de fato 
históricas. Andar pelas ruas de pedras 
do século XVIII e ver a tradição colonial 
mantida na arquitetura, apreciar a arte 
barroca de suas igrejas... é voltar no 
tempo! Congonhas não é diferente. 

Localizada na região mineira do Alto 
Paraopeba e rodeada de montanhas, 
Congonhas é o passaporte para aqueles 
que desejam viajar e ter a experiência 
de viver em uma época dourada. A pri-
meira sensação impactante que tive-
mos: do alto de uma colina, 12 profetas 
vigiam atentos a cidade desde o século 
IXX. São os fiéis escudeiros esculpidos 
pela genialidade ímpar de Antônio Fran-
cisco Lisboa, o Aleijadinho. 

Essas obras de arte fazem parte das 
78 esculturas, todas em tamanho natu-
ral, que integram o conjunto artístico e 
arquitetônico da Basílica de Bom Jesus 
de Matosinhos, reconhecida como Pa-
trimônio Cultural da Humanidade pela 
Unesco em 1985. 

Os 12 profetas estão dispostos no 
adro (pátio externo) da igreja e foram 
confeccionados em pedra-sabão. As ou-
tras obras foram trabalhadas em cedro 
e representam os passos da Paixão de 

Cristo. O conjunto de imagens é fasci-
nante! Emociona os menos religiosos e 
até os nada religiosos.

Na primeira capela da Basílica, as 
imagens da Santa Ceia compõem uma 
cena dramática e refletem a perturba-
ção dos apóstolos diante da revelação 
de Jesus sobre sua morte. A capela foi 
construída especialmente para abrigar 
essas esculturas e, segundo informações 
locais, foi a única edificada durante a 
permanência de Aleijadinho em Congo-
nhas. Muitas outras obras se espalham 
pelas demais capelas representando os 
passos da Paixão de Cristo; porém, falar 
sobre essas esculturas iria ocupar muito 
espaço e tempo. 

Uma boa dica é visitar o município 
em épocas festivas, como a Semana 
Santa, o Festival de Folia de Reis em ju-
nho, o Festival de Inverno em julho, a 
Semana do Aleijadinho e o Festival do 
Congado em agosto etc. Preferimos um 
dia em que a cidade tivesse pouco mo-
vimento para conseguir as imagens foto-
gráficas com mais detalhes, e que com-
partilho com você aqui. Mas fica aqui 
minha sugestão: conheça e vivencie este 
complexo antes que a poluição e agen-
tes alheios à nossa vontade danifiquem 
este acervo que destaca o nosso País in-
ternacionalmente nos caminhos da arte. 

Um forte abraço e até a próxima! 

Juízes e servidores festejam os 18 anos do JFH
Como não é todo dia que se comple-

tam 18 anos de existência, os servidores 
da DIREF e o diretor do Foro, juiz federal 
Iran Esmeraldo Leite, receberam colegas 
servidores e magistrados para registrar a 
data em que o Justiça Federal Hoje atin-
ge sua “maioridade.”

Em volta de um bolo confeccionado 
especialmente para a ocasião, pois trazia 
o logotipo do JFH, reuniram-se os magis-
trados ex-diretores do Foro, Pedro Braga 
Filho, Pompeu de Sousa Brasil e Nilza 
Reis, além da juíza federal Cláudia Tou-
rinho Scarpa e os servidores da SECOS, 
Luiz Goulart, e da SEMAD, Gésner Braga.

Também fizeram questão de prestigiar 
a comemoração diversos servidores e nú-
cleos e de varas.

O juiz federal Pedro Braga Filho, cria-
dor do nosso Justiça Federal Hoje du-
rante a sua gestão na Direção do Foro, 
lembrou do período em que o informativo 
começou a circular quando da estrutura-
ção administrativa da DIREF. Recordou 
o importante trabalho desenvolvido na 
ocasião pela então diretora da Secretaria 
Administrativa, Maria do Carmo Gomar e 
dos ex-supervisores da Seção de Comu-
nicação Social que foram responsáveis 
pelas mais de 4 mil edições do jornal.

Dr. Pedro comentou que ao ver a re-
produção do primeiro número do JFH na 

edição comemorativa dos 18 anos pode 
comprovar como o informativo evoluiu 
nesse período, adquirindo uma melhor 
apresentação gráfica, mantendo seu 
compromisso com a informação e a inte-
gração, ampliando seu conteúdo e o seu 
alcance em número de leitores. 


