
Edição n. 3.876. Salvador – Bahia. Quinta-feira, 04/07/2013.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Elizabete Góes Silva Pereira Mu-
niz (7ª Vara), Carolina Bonfim de Souza 
(Teixeira de Freitas), Kadja Cristina Mo-
reira Teles (CAIXA) e Inoilson dos Santos 
Tavares (Áquila). Amanhã: Argilandes 
Carvalho Guedes (15ª Vara), Arimar dos 
Santos Oliveira (17ª Vara), Elise Dias 
Machado Lima (19ª Vara), Micheline Ba-
celar Pereira (21ª Vara) e Ingrid Oliveira 
Figueiredo (Alagoinhas). Parabéns!!!
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O Grande Gatsby
Na última 

vez que o JFH 
publicou esta 
coluna, em 
fevereiro, re-
comendamos 
a leitura de Os 
Miseráveis, de 
Victor Hugo, 
na esteira do 
grande suces-
so do filme ho-
mônimo.

S e g u i n d o 
outro filme 
baseado em 
um clássico, 
hoje é a vez 
do sucesso inquestionável do escritor 
norte-americano F. Scott Fitzgerald: O 
Grande Gatsby.

O  romance foi publicado pela pri-
meira vez em 1925 e a história passa-
se em Nova Iorque e na cidade de Long 
Island durante o verão de 1922, e é uma 
crítica ao “Sonho Americano”.

 Há quem diga que é o maior clássi-
co da literatura americana. É, portanto, 
leitura obrigatória para quem gosta de 
ler ou deseja ter cultura geral. Além do 
mais, é bem escrito e saboroso. Se ne-
nhum diretor ou estúdio conseguiu um 
resultado satisfatório na conversão do 
romance em filme, isso só comprova a 
complexidade que é transportar uma 
obra desse porte para a sala escura. 
E que o melhor acesso a essa história 
continua sendo pelas letras.

O romance relata o caos da Primeira 
Guerra Mundial. A sociedade americana 
vive um nível sem precedentes de pros-
peridade durante a década de 1920, as-
sim como a sua economia. Ao mesmo 
tempo, a proibição de produção e con-
sumo de bebidas alcoólicas fez grande 
número de milionários fora do circuito 
de venda de mercadorias e provocou um 
aumento do crime organizado. 

Embora Fitzgerald, assim como o 
narrador do romance, Nick Carraway, 
idolatre os ricos e o glamour da época, 
ele não se conformava com o materialis-
mo sem limites e a falta de moral, que 
traziam consigo uma certa decadência. 

The Great Gatsby não se populari-
zou logo na sua primeira edição, ven-
dendo menos de 25 mil cópias durante 
os 15 anos restantes da vida de seu 
autor. Atualmente “O Grande Gatsby” 
tornou-se o texto padrão em todas as 
escolas superiores e universidades em 
todo o mundo que estudam a literatura 
dos Estados Unidos.

Obrigatória

LeituraSEVIT alerta servidores sobre 
estacionamento no meio dos platôs

A Seção de Segurança, Vigilância e 
Transporte – SEVIT alerta os servidores 
para que somente estacionem seus auto-
móveis entre uma coluna e outra de veícu-
los, devidamente estacionados se todas as 
vagas regulares de todos os platôs estive-
rem preenchidas. 

É oportuno ressaltar que o estaciona-
mento de veículos nas dependências do 
fórum é regulamentado por norma emana-
da da Direção do Foro, cabendo à SEVIT 
cumpri-la. Ocorre que as orientações dos 
vigilantes e suas solicitações aos servidores 
que eventualmente tentam parar seus ve-
ículos em local inadequado são ignoradas 
pelos condutores. 

Essa forma de estacionamento gera de-
sorganização e já foram registrados vários 
casos de abalroamento nas laterais dos ve-
ículos estacionados irregularmente, (parala-
mas, portas, pontas dos para choques) pois 
os servidores que estacionaram de forma 

regular, ao tentar retirar seus veículos, ficam 
com ângulo reduzido de manobra, gerando 
choques involuntários e que, algumas vezes, 
nem são percebidos pelo condutor. 

A SEVIT já recebeu queixas de servido-
res insatisfeitos por terem dificuldade de 
sair das suas respectivas vagas, apesar de 
regularmente estacionados e também de 

servidores que pararam 
seus veículos em local 
indevido e, após per-
ceberem que os carros 
foram abalroados, com-
pareceram na SEVIT 
para reclamar e solici-
tar imagens do circuito 
fechado de TV.

Objetivando cum-
prir as normas e evitar 
aborrecimentos, a SE-
VIT solicita que o esta-
cionamento regular seja 
rigorosamente obedeci-

do e só se utilize o meio dos platôs quando 
não houver mais vagas regulares, o que 
não tem acontecido, pois, muitas vezes, 
veem-se os platôs mais altos com mui-
tas vagas disponíveis enquanto nos mais 
baixos, as vagas regulares estão lotadas, 
bem como toda a faixa intermediária está 
repleta de carros.

O restaurante da Seção Judiciária da 
Bahia foi fechado para reforma do seu teto 
no dia 17 de janeiro e a obra tinha como 
previsão de término o dia 21 de abril. A 
obra foi iniciada no dia 21 de janeiro, mas, 
segundo o executor do contrato, Genilson 
Ferreira da Silva, do NUASG, uma série 
de problemas foi adiando a conclusão dos 
trabalhos.

Inicialmente, houve problemas com o 
material da telha a ser utilizada. Tratava-
se de uma telha especial, vinda de fora, e 
a empresa sofreu com atraso no seu for-
necimento em razão da grande demanda 
ocasionada pelas obras das Copas da FIFA. 
São telhas termoisolantes, que bloqueiam 
o calor, podendo chegar a 90% de redução. 
Elas são leves, mas o pessoal terceirizado 
pode caminhar sobre elas porque também 
são resistentes. A fabricante é a empresa 
Dânica e algumas das principais obras em 

Salvador onde essa telha foi utilizada são 
os shoppings Salvador e Paralela. 

Em decorrência desse atraso no forne-
cimento, a empresa apresentou a justifica-
tiva para solicitar prorrogação de prazo, o 
que foi concedido pela Justiça Federal. O 
prazo foi prorrogado, encerrando-se no dia 
10 de maio.

Genilson esclarece que na obra não 
houve previsão de instalação de rufos, es-
truturas feitas, geralmente, de materiais 
flexíveis, como chapas metálicas ou PVC 
que atuam na junção dos telhados e al-
venarias, protegendo contra infiltrações 
provocadas pelas chuvas.  

São utilizados para evitar infiltração e 
aquela sujeira escura que escorre na al-
venaria. Esses rufos conduzem a água da 
chuva para a rede coletora de águas plu-
viais. Concluída a obra, verificaram-se al-
guns pontos de infiltração e foi aberto um 
novo contrato para fechar esse comple-
mento. O processo está em andamento. 

A reforma no telhado do restaurante foi 
realizada pela empresa GMIESKI & Santos 
Ltda. e custou R$ 143.302,98. A avalia-
ção considerou a reforma muito boa, mas 
restou a pendência da instalação dos cita-
dos rufos.

Foi feita uma cotação de preços pela 
Engenharia e a única empresa que respon-
deu à informação cobrou R$ 9 mil, sendo 
este o valor que falta para finalizar a obra 
do telhado. 

A SECOM fez outras cotações para bus-
car outras empresas que cobrassem valores 
menores, mas só encontrou mais uma que 
cobrou ainda mais caro pelo material (R$ 
12 mil). Tendo em vista as fortes chuvas 
que têm caindo na cidade, essa instalação 
é urgente e a SECOM tem se empenhado. 
Segundo o supervisor da Seção de Com-
pras, Álvaro Reis, a Seção vai fechar o 
processo com a primeira empresa, buscan-

do dispensa de licitação com base no art. 
24,IV, da Lei 8.666/93 que trata dos casos 
de urgência.

Genilson Ferreira informa que ainda 
será necessária uma pequena reforma com 
pintura e limpeza no interior do próprio es-
paço do restaurante, que vai ser feita por 
uma empresa contratada.

Genilson afirma que ainda não é pos-
sível utilizar o restaurante porque há pon-
tos de infiltração, embora sejam pequenos. 
Por outro lado, ainda está em andamento 
o processo de licitação para a definição da 
empresa que ficará responsável pela explo-
ração do serviço do novo restaurante.

NUASG informa sobre reforma do restaurante

Na edição 147 do
Primeira Região na TV
 Tribunal cumpre meta 11 estipulada 

pelo CNJ relativa ao gerenciamento de ro-
tinas nas Turmas Recursais;  Servidores 
da 1ª Região participam do 3º Encontro 
Estratégico das Áreas de Desenvolvimen-
to e Avaliação de Recursos Humanos;  
TRF1  tem novo desembargador. Seção 
Judiciária do Tocantins inaugura nova 
sede e instala 4ª Vara Federal;  Par-
ticipe enviando e-mail para o endereço: 
primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.


