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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes - Hoje: Fernanda Almeida Couto Silva (Turma Recursal), Kecia 
Jones Pamponet (13ª Vara), Adriana Schramm de Rocha (24ª Vara), Leandro Andre 
Vasconcelos Marques (Vitória da Conquista) e Antonio Jorge Serra Reis (CS Gestão & 
Serviço). Amanhã: Tarcilly Pires Miranda Santana (Itabuna), Cléa Maria Albuquerque 
Ferreira e Fernando de Abreu Nascimento (ambos do NUCJU).  Parabéns!

Triste Fim de 
Policarpo Quaresma

de Lima Barreto

Este é um 
romance do pré-
-mode rn i smo 
brasileiro e con-
siderado por al-
guns o principal 
representante 
desse movimen-
to. Escrito por 
Lima Barreto, foi 
levado a público 
pela primeira 
vez em folhe-
tins, publicados, entre agosto e outubro 
de 1911, na edição da tarde do Jornal 
do Commercio do Rio de Janeiro. Em 
1915, a obra foi pela primeira vez im-
pressa em livro, em edição do autor.

O major Policarpo é um anti-herói 
quixotesco, imbuído de nobres ideais, 
alguns beirando ao tresloucado (tanto 
é que passa uma temporada no hospí-
cio). Bom coração, idealista, patriota, 
por causa de suas qualidades acaba 
sendo castigado e sempre se dá mal.

O escritor também traz à tona 
questões de denúncia social. Num 
tom profético, Barreto aborda questões 
como as injustiças sociais, o clientelis-
mo, a burocracia, os interesses pesso-
ais e políticos, dentre outros.

Inserida nos primeiros anos da 
república no país, a obra faz uma 
análise da sociedade brasileira da 
época e chegou a ganhar uma versão 
cinematográfica em 1998, intitulado 
“Policarpo Quaresma, Herói do Bra-
sil”. (Fontes: Wikipedia e Toda Matéria)
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Novo restaurante chega a SJBA em 2019

O Gradin Grill, atual restaurante que 
serve o Fórum Teixeira de Freitas da Se-
ção Judiciária da Bahia, encerra suas ati-
vidades no dia 19/12/2018. Assim, uma 
nova empresa deve assumir o cardápio 

desta Seccional: a “Du Mar Restauran-
te”, vencedora da licitação prevista no 
processo 251642/2018, e que já come-
ça a atuar no dia 07/01/2019, quando 
a Justiça Federal retoma as atividades 
após o recesso de fim de ano.

Segundo o executor do contrato, o ser-
vidor Domingos Belfort, os termos da nova 
licitação trouxeram mudanças importantes. 
Agora a empresa possui liberdade total para 

mudar o cardápio, o peso e o preço dos lan-
ches e refeições desde que se cumpram os 
requisitos mínimos citados na licitação. Isto 
é, agora, os clientes podem sugerir os pra-
tos e lanches e a empresa poderá inovar. 
Por não ter previsão de reajuste periódico, 
o restaurante não ficará preso a variações 
inflacionárias. Ou seja, com a possibilidade 
da variação de preço, não haverá queda na 
qualidade dos produtos fornecidos.

Os preços diferenciados para estagiários 
e terceirizados também é uma novidade po-
sitiva. O preço vai se adequar ao poder de 
compra dos colaboradores desta Seccional.

Durante o período de recesso, as mu-
danças e instalações do novo restaurante 
serão feitas para que na volta do recesso 
comece o atendimento. A Du Mar Res-
taurante tem mais de 20 anos de tradi-
ção e já serviu o Ministério Público Fede-
ral, a Secretária de Segurança Pública e 
a Secretária da Fazenda.

Por Carolina Sales 

Hoje tem mais ações 
do Mutirão da Saúde 
Masculina do NUBES
O Núcleo de Bem-estar Social (NU-

BES) está promovendo até o dia 03/12 
uma série de ações do “Mutirão da Saúde 
Masculina”, em adesão à campanha No-
vembro Azul. Hoje e amanhã tem con-
sulta com Oftalmologista e exames, em 
parceria com o Instituto de Olhos Freitas, 
para magistrados e servidores, das 8h30 
às 12h e das 13h às 18h30. Confira a 
programação para os outros dias:

30/11: • Palestra  sobre a Saúde do 
Homem, com a urologista Dra. Fernanda 
Pimentel, acompanhada da fisioterapeu-
ta urológica, Dra. Luciola Franco, na Bi-
blioteca, às 14h.

03/12: • Consulta com Urologista, 
em parceria com a Fundação José Silvei-
ra, das 13h às 18h • Consulta com Car-
diologista, em parceria com a Fundação 
José Silveira, das 13h as 16h30 • Cole-
ta laboratorial de PSA e demais exames, 
em parceria com o laboratório Sabin, das 
08h às 10h e das 13h às 15h, sendo 
necessário o número mínimo de dez inte-
ressados • Bioimpedância e aferição de 
pressão arterial, com equipe do SABIN, 
das 08h às 10h e das 13h às 15h, gra-
tuitamente e aberto a todos.

Vale lembrar que os serviços oferecidos 
serão para servidores e magistrados, be-
neficiários ou não do Pro-Social (sem co-
-participação, exceto para a consulta car-
diológica),  bem como para terceirizados e 
estagiários com convênio ou particular.

As ações, mais uma realizada em par-
ceria com a Fundação José Silveira e com 
o Laboratório Sabin, serão realizadas no 
Pro-Social, que fica localizado no 2º sub-
solo do Prédio Anexo desta Seccional.

Apesar do foco das ações ser a saúde 
masculina, as mulheres também podem 
participar de algumas das ações.

Quem quiser ser atendido, precisa 
agendar o horário por meio do e-mail 
eps.ba@trf1.jus.br.

Amanhã tem Café
com Conhecimento

O 2º painel de 2018 do “Café com 
Conhecimento” será transmitido ama-
nhã, dia 30/11, das 13h às 15h, no au-
ditório desta Seccional. O evento tem por 
objetivo disseminar os aspectos práticos 
e os resultados da implementação da 
Gestão do Conhecimento na JF1.


