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O NUBES envidou todos os esforços 
para possibilitar a conferência e distri-
buição das novas carteiras da CENTRAL 
NACIONAL UNIMED aos beneficiários ti-
tulares em tempo hábil, vez que o prazo 
de validade das carteiras atualmente em 
mãos dos usuários expira no próximo dia 
28/02/2021.

Assim, as novas carteiras da CEN-
TRAL NACIONAL UNIMED estão dispo-
níveis para entrega aos associados titula-
res da seguinte forma:

O Médico e o Monstro
de Robert Louis Stevenson

Publicada em 
1886, esta obra 
é uma novela 
gótica, com ele-
mentos de ficção 
científica e ter-
ror, escrita pelo 
escocês Robert 
Louis Stevenson.
Na narrativa, o 
advogado Gabriel 
John Utterson in-
vestiga estranhas 
ocorrências entre seu velho amigo, Dr. 
Henry Jekyll, e o malvado Edward Hyde.

“O Médico e o Monstro” transmite 
o clima de insegurança e desconfian-
ça que havia na Inglaterra vitoriana, 
e que vemos nas cenas da cidade co-
berta de bruma, uma evidência visual 
desse clima de suspeita. Talvez por 
isso, a história de Stevenson tenha 
como eixo central, delineado já no iní-
cio da narrativa, o primeiro momento 
de desconfiança que o advogado sente 
a respeito do cliente Henry Jekyll, que 
deixara com ele um testamento dedi-
cando seus bens ao sr. Edward Hyde.

A obra é conhecida por sua re-
presentação vívida do fenômeno de 
múltiplas personalidades, quando em 
uma mesma pessoa existem tanto 
uma personalidade boa quanto má, 
ambas muito distintas uma da outra. 
O impacto do romance foi tal que se 
tornou parte do jargão inglês, com a 
expressão “Jekyll e Hyde” usada para 
indicar uma pessoa que age de forma 
moralmente diferente dependendo da 
situação.

Apesar da linguagem simples e de 
fácil entendimento, a obra tem uma 
forma que privilegia o suspense. Os 
capítulos e o enredo, com traços de 
novela policial – um crime, um grande 
mistério e alguém tentando desvendá-
-los – se encaixam perfeitamente, de 
modo que todos os elementos da nar-
rativa se esclarecem somente no de-
senlace da história.

A história de Stevenson baseou-
-se na vida dupla de um habitante 
de Edimburgo, na Escócia, chamado 
William Brodie: de dia ele era um res-
peitado marceneiro; à noite, roubava 
as casas dos moradores da cidade.

“O Médico e o Monstro” foi um su-
cesso imediato desde seu lançamen-
to, inspirando a realização de diversas 
adaptações. 

Fonte: Wikipédia

Obrigatória

LeituraDiretor do Foro e Comitê de Gestão
de Crise da 1ª Região se reúnem

para tratar da COVID-19

Na última quarta-feira, dia 24 de fe-
vereiro, o presidente do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1), desembar-
gador federal I’talo Fioravanti Sabo Men-
des, participou de reunião, por videocon-
ferência, com os diretores de foro (Direfs) 
das seccionais da 1ª Região e com o Co-
mitê Gestor da Crise do Tribunal (CGC-
-TRF1), para analisar a situação das loca-
lidades quanto à evolução da pandemia, 
a fim de subsidiar o ato que disciplinará 
a forma de funcionamento das unidades 
judiciais no próximo período.

O CGC-TRF1 manifestou-se no sen-
tido de que o Comitê irá propor à Pre-
sidência a edição de ato normativo com 
validade até o final do mês de março, 
uma vez que o prazo estabelecido na Re-
solução Presi 1/2021 para suspensão do 
retorno gradual ao trabalho está próximo 
(28/02/2021), seguindo a mesma linha 
de prudência e atendimento às necessi-
dades dos jurisdicionados mais carentes 
que vem sendo adotada pelo Tribunal.

O diretor do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia, juiz federal Fábio Ramiro, des-

tacou que a seccional retornou ao plan-
tão extraordinário após o recesso e que o 
estado da Bahia vive a maior crise desde 
o início da pandemia, com uma taxa de 
85% de ocupação de leitos de UTI na 
rede pública e uma média mensal de 65 
mortes por Covid. O magistrado informou 
que o governador do estado restringiu a 
mobilidade na capital, estabelecendo o 
lockdown das 20h às 5h, o qual deve ser 
prorrogado até o dia 28. Informou, ainda, 
que a Justiça do Trabalho cancelou todas 
as audiências e que a Justiça Estadual 
não está atendendo presencialmente. 

No âmbito desta Seção Judiciária, 
o diretor do Foro afirmou que o Comitê 
Seccional da Seção Judiciária da Bahia, 
coordenado pelo juiz federal Eduardo 
Gomes Carqueija, é bastante atuante e 
acompanha diariamente os dados das 
secretarias de saúde da capital e dos mu-
nicípios que abrigam as subseções judici-

árias. Afirmou, ainda, que o seu entendi-
mento é de que seja mantido o regime de 
plantão extraordinário até a melhora da 
situação no estado.

Fase preliminar e plantão – As Direfs 
se manifestaram para que o trabalho pre-
sencial se mantenha em sua fase prelimi-
nar, com a presença de 25% do quadro 
funcional nas unidades em algumas sec-
cionais, e, em outras, se mantenha com 
regime de plantão extraordinário.

Ao fim do encontro, o presidente do 
Comitê, desembargador federal Marcos 
Augusto de Sousa, afirmou que as in-
formações trazidas pelos diretores de 
foro são de extrema importância e que 
as suas ponderações serão levadas em 
conta no desenvolvimento de uma nova 
portaria para o mês de março. “Com a 
chegada da vacina, temos uma nova 
perspectiva, mas sabemos que seus 
efeitos ainda demorarão a surgir”, afir-
mou. Segundo ele, mesmo com a pu-
blicação de um novo ato, caso haja 
qualquer necessidade de mudança nas 
seções ou subseções judiciárias durante 
esse período, esta deve ser trazidas ao 
TRF1 para avaliação.

O Presidente o TRF1 encerrou a reu-
nião agradecendo ao desembargador 
Marcos Augusto de Sousa e aos diretores 
de foro da 1ª Região pelo empenho e de-
dicação em manter a prestação jurisdi-
cional da Justiça Federal ativa e afirmou 
que novas reuniões poderão ser realiza-
das a fim de atender às necessidades que 
venham a aparecer.

Pro-Social entrega novas
carteiras Unimed até amanhã

• SERVIDORES LOTADOS EM SAL-
VADOR: Até o dia 26/02/2021, das 10h 
às 12h30 e das 13h às 15h, em plan-
tão específico no “Drive Thru” da portaria 
principal do Fórum Teixeira de Freitas, 
atendendo-se aos protocolos de seguran-
ça, o servidor apresentará ao responsável 
na portaria, o recibo de entrega que foi 
enviado por e-mail, devidamente preen-
chido e assinado exclusivamente pelo be-
neficiário titular, agilizando, desta forma, 
o atendimento no próprio veículo. 

• SERVIDORES LOTADOS NAS 
SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS: As carteiras 
foram encaminhadas para suas unidades 
de lotação e sua entrega será de acordo 
com a orientação de cada SESAP.

Eventuais dúvidas poderão ser es-
clarecidas com as servidoras Concei-
ção/Helena nos telefones (71) 3617-
2927/9133, ou pelo e-mail seabe.ba@
trf1.jus.br.
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