
Aniversariantes
Hoje: Dirceu Lelis Aranha (Jequié), 
José Raimundo da Mata Néri (NU-
ASG), Margareth Regina da Rocha 
Ferreira (13ª Vara), Jamile Moreira 
Messias (19ª Vara), Rejane Santiago 
D’Anunciação (20ª Vara), Maria Clau-
dia do P. Rocha (CEF) e Carlos Alexan-
dre Silva Souza (Mega Service).
Amanhã: Mei Lin Lopes Wu Bandeira, 
Juíza federal da 4ª Turna Recursal, 
Mária Rúbia Andrade Matos (Paulo 
Afonso).

Parabéns!
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Orientações para utilização do 
convênio Pro-social/Saúde Caixa

Cardápio do restaurante 
para sexta-feira

Restaurante Gradin Grill (Sede): Co-
mida Baiana, Moqueca de Peixe, Salmão 
à Moda Gradin Grill, Escondidinho Serta-
nejo, Torta Doce, Capeletti à Carbonara. 
Obs.: Sujeito a pequenas alterações.

Restaurante Pupo (JEFs e TRs): Vaca 
Atolada, Xinxim de Frango, Frango Gre-
lhado, Moqueca de Peixe, Mariscada, La-
sanha de Frango, Frigideira de Legumes, 
Torta de Frango.

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juíza federal 
Cláudia da Costa Tourinho Scarpa, diretora do Foro 
da Seção Judiciária da Bahia. Redação, fotos, dis-
tribuição, diagramação, revisão e impressão: 
Setor de Comunicação Social. Encarregada: Rita 
Miranda. Apoio: Rodrigo Sarmento Silva dos San-
tos. Estagiária de jornalismo: Joyce Melo Matos. 
Tiragem: 25 exemplares. Telefones: (71) 3617-
2616 e 3617-2793. EE-mail: jfh@trf1.jus.br.

Questionários sobre clima organizacional
já estão disponíveis. Participe!

Os servidores e magistrados da Jus-
tiça Federal já podem responder à pes-
quisa eletrônica sobre o clima organiza-
cional. O levantamento é realizado pelo 
Conselho da Justiça Federal (CJF) até 
30 de novembro. O objetivo é avaliar, 
adequar e intensificar ações de melhoria 
relacionadas à gestão de pessoas e dos 
processos de trabalho. Todas as opini-
ões coletadas serão confidenciais, sem 
a identificação dos participantes. Os 

dados serão compilados em resultados 
globais e consolidados por região.

Cada respondente irá avaliar ques-
tões relacionadas a seu órgão. O ques-
tionário direcionado aos magistrados 
contém 44 perguntas. Já a enquete dos 
servidores conta com 75 questões so-
bre temas como liderança, estratégia, 
comunicação, informação, sistemas e 
equipamentos de informática, interação 

Para um uso mais proveitoso e segu-
ro do convênio Saúde Caixa, o Núcleo 
de Bem-Estar Social (NUBES) desta 
Seccional presta algumas orientações 
essenciais.

O beneficiário deve sempre se dirigir 
ao credenciado do Saúde Caixa munido 
da carteira do mesmo convênio e docu-
mento de identificação com foto.

Caso o credenciado informe a neces-
sidade de autorização prévia, o beneficiá-
rio titular envia a solicitação médica, có-
pia da carteira Saúde Caixa e da carteira 

de identidade para o email autorizacao.
caixa@controlmed.com.br, informando 
no corpo do e-mail o nome do pacien-
te, a data e o local onde será realizado o 
procedimento.

Quando o procedimento for realizado 
pelo Saúde Caixa, não é necessária auto-
rização da perícia médica do Pro-Social.

O telefone da central de autorizações 
do Saúde Caixa é (71) 3415-3200. A 
lista de credenciados do convênio está 
disponível no endereço www1.caixa.gov.
br/saudecaixa/asp/credenciados.asp.

com a sociedade, capacitação e desen-
volvimento, qualidade de vida, satisfa-
ção e comprometimento, organização do 
trabalho e relacionamento interpessoal. 
Os questionários estão disponíveis na 
intranet de cada órgão.

Para a resposta deve ser utilizada es-
cala de concordância, de 1 a 6, em que a 
menor nota representa baixa concordân-
cia com o item e a maior nota represen-
ta alta concordância com a afirmativa. 
No final, há ainda uma questão aberta, 
opcional, para críticas e sugestões. Os 
questionários também estão disponíveis 
nas páginas da intranet dos órgãos da 
Justiça Federal das cinco Regiões. Dúvi-
das podem ser encaminhadas ao email 
sepoge@cjf.jus.br.

Participe e faça a diferença! A opi-
nião de cada servidor e magistrado é es-
sencial para a construção de uma Justi-
ça Federal cada vez melhor.

Fonte: CJF

O Mundo Se 
Despedaça

de Chinua Achebe

Publicado em 
1958, no Reino 
Unido, “O Mundo 
se Despedaça” 
é o primeiro ro-
mance do autor 
nigeriano Chinua  
Achebe. O livro 
foi lançado dois 
anos antes da in-
dependência da 
Nigéria e é con-
siderado um dos 
mais importantes da literatura afri-
cana do século XX, tido como funda-
dor da moderna literatura nigeriana. 
Foi traduzido em mais de quarenta 
línguas e vendeu milhões de cópias 
mundialmente.

A obra conta a história de um guer-
reiro chamado Okonkwo, da etnia igbo, 
estabelecida no sudeste da Nigéria, 
às margens do rio Níger. O momento 
que a narrativa retrata é o da gradu-
al desintegração da vida tribal, graças 
à chegada do colonizador branco. Os 
valores da Igbolândia são colocados 
em xeque pelos missionários britâni-
cos que trazem consigo o cristianismo, 
uma nova forma de governo e a força 
da polícia.

Escrito originalmente em inglês, 
floreado com padrões de fala e provér-
bios nigerianos, o romance, cujo título 
imita um verso do poema “The Second 
Coming” de William Butler Yeats, faz 
parte de uma trilogia sobre a vida nige-
riana a partir de meados do século XIX 
e é continuado pelos romances “A Fle-
cha de Deus” e “A Paz Dura Pouco”.

Ao todo, Achebe escreveu cerca de 
30 livros (entre romance, contos, en-
saio e poesia). Em 2007, foi galardo-
ado com o prestigioso Prêmio Interna-
cional Man Booker e, na data de hoje, 
se comemora 87 anos de nascimento 
do autor, que faleceu em março de 
2013.
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