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Aniversariantes da semana
17/09
EmilioRegina
Oliveira
- 21ª Vara/JEF
16/11--Paulo
Margareth
daCoutinho
Rocha Ferreira
- 13ªVara
18/11 - Dr. Antonio Oswaldo Scarpa - Juiz Federal da 17ª Vara
17/09 - Rosane Maria Carvalho da Silva - CEMAN
18/09 - Carlos Fernando Nascimento Moreira - Aposentado
18/11 - Jandira Leite Ferreira dos Santos Costa - CEMAN
16/11- -Diane
Neuza
CaldasPinho
Figueiredo
- Aposentada
19/09
Nassar
- 15ª Vara
19/09 - Euvaldo Soares Pinho - Aposentado
20/09
Rebello
de Castro - SETABE
16/11- Claudia
- DirceuCristina
Lelis Aranha
- Jequié
20/09 - Gabriela da Graça Hollatz 21/09 - Guilherme Cerqueira Lima - 14ª Vara
18/11 - Lenize Canário de Santana - SEBIB
16/11 - José Raimundo da Mata Neri - SEVIT
21/09 - Marivaldo Muniz Barreto - Aposentado
22/09 - Soraia Maria Santos Carvalho - 5ª Vara/JEF
23/09 - Leticia Negrão de Souza - NUCRE
Cátia Maria Alves Borges - 15ª Vara
23/09 - Maria Eliana Brito de Oliveira20/11
- 14ª -Vara
23/09 - Orlando Gonçalves Bittencourt - CEMAN
16/11 - Dirceu Lelis Aranha - Jequié

PRIMAVERA

Um rouxinol acorda os outros passarinhos
Como um maestro, ele conduz o seu coral
Pintor de todas as manhãs, o sol morninho
Seduz as flores com seu beijo matinal
Olho que vê tamanho encanto da janela
Não sei se meu ou se o de Deus está em mim
Estou setembro, vinte e um, é primavera!
Meu coração amanheceu feito jardim
Num alegreto inusitado, as borboletas
Vão espalhando grãos de pólen a granel
A terra fértil, mãe feliz, e tudo aceita
Há comunhão nesta estação, entre ela e o céu
Fascínio assim, de flores, já não há quem pinte
Só mesmo o traço inconfundível de Monet
Ou o delírio extasiado de Stravinsky
Para com sons a primavera conceber
Mas que mulher exuberante, a primavera
Ela é a prima mais querida do verão
E embora o outono morra de paixões por ela
É o inverno que ela traz no coração

Poema de Walmir Rocha Palma
Retirado de: https://www.pensador.com/frase/MTc1NzY1MQ/
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ENTREVISTA

Nome: Andreia Barbosa da Silva
Idade: 34 anos
Curso de especialização: Curso de Extensão de Terapia Manual nas Disfunções da Coluna Vertebral;
Curso de Extensão de Pontos Gatilhos e Dor Miofascial; Curso de drenagem linfática manual; Curso de
Carboxiterapia; Curso de extensão em Ortopedia; Curso de Formação em Pilates ênfase em biomecânica
(em curso).
1. Como conheceu a fisioterapia?
Através de um ciclo de palestras na rede Sarah sobre acidentes
de trânsito e reabilitação.
2. Quantos anos tem na área? Você lembra de algum caso
especial que marcou sua carreira?
Seis anos. Um caso especial que marcou minha carreira
foi de uma garota de 25 anos que sofreu um AVC devido
a medicamentos do tratamento de leucemia crônica e em
virtude do AVC ficou cadeirante. Após de 15 dias do tratamento
fisioterapêutico, já conseguia deambular com auxílio de
bengala e após mais 15 dias estava deambulando sem auxílio.
Ver a superação e esforço de uma jovem para alcançar sua
independência funcional me marcou muito.
3. Quais as principais doenças ou disfunções que a
fisioterapia pode tratar ou prevenir?
A fisioterapia pode atuar na prevenção de LER/DORT.
E no tratamento de disfunções osteomioarticulares e
comprometimentos neurológicos decorrentes de AVC.
4. Pela sua experiência e pelo perfil do público daqui da
Justiça Federal, quais as principais queixas que você acha
que pode encontrar e tratar com a fisioterapia?
Cervicais, dorsais, lombalgia, epicondilite e tendinites.
5. Quais suas expectativas para o público daqui da Justiça
Federal?
Poder atuar na prevenção LER/DORT e auxiliar no tratamento
das disfunções musculo-esqueléticas.

6. Deseja deixar algum recado para os associados.
A saúde é o bem-estar físico, mental e social. Vários fatores
podem interferir nas condições de saúde de uma população
e consequentemente na qualidade de vida desta, e a melhor
forma de promover saúde é através de atitudes de prevenção.
Espero poder contribuir para a melhoria das condições de
saúde e consequentemente numa melhor qualidade de vida dos
senhores colaboradores.

☻ RESERVE UM TEMPO
PARA O SEU CUIDADO!
PARA
CUIDAR
DOS
OUTROS
É
PRECISO
CUIDAR DE SI!
Ligue 71 3617-2732 e
agende um horário com
a profissional
ANDREIA
BARBOSA DA SILVA Fisioterapeuta. Ela atende
no Espaço Terapêutico toda
terça e quinta-feira, das 8h
às 12h.

NOTÍCIA
Não fez o recadastramento biométrico? Confira somente por ordem de chegada, mediante distribuição de senhas.
Para realizar o atendimento nos postos eleitorais, o cidadão
postos que atendem por ordem de chegada
São sete locais onde o eleitor não precisa fazer agendamento

Q

uem ainda não fez o recadastramento biométrico em
Salvador e está tendo dificuldades para agendar um
horário pode ir a um dos postos que atendem por
ordem de chegada. Na capital baiana, de acordo com a assessoria
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-BA), sete unidades
atendem sem o serviço de hora marcada. Os postos ficam na
Estação Pirajá do Metrô, no Tribunal Regional do Trabalho (5ª
Região), na Assembleia Legislativa da Bahia, no Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, no Ministério Público, na Secretaria da Fazenda
do Estado e na própria sede do TRE-BA, localizada no Centro
Administrativo da Bahia (CAB). Ainda segundo o TRE, Salvador,
maior colégio eleitoral do estado (com 1.954.540 eleitores) é o
município baiano com a maior quantidade de postos de atendimento
para o recadastramento biométrico (21, ao todo). Por isso mesmo, é
também o maior em número de unidades que atendem por demanda
espontânea, quando não é preciso agendar.
Na sede do TRE, os eleitores podem fazer o recadastramento
biométrico tanto por agendamento quanto por demanda
espontânea. Já nos outros seis postos citados, o serviço é feito

precisa apresentar um documento original com foto e comprovante
de residência atualizado (emitido há, no máximo, três meses). A
média diária nos postos sem agendamento é, em média, de 2,6 mil
atendimentos – as unidades funcionam apenas de segunda-feira a
sexta-feira.

- Estação Pirajá do Metrô:
Rua da Indonésia, s/n – Granjas Rurais Presidentes Vargas.
Atendimento de segunda a sexta, das 7h às 20h, e aos sábados das 7h às
13h;
- Tribunal Regional do Trabalho (5ª região):
Rua Miguel Calmon, 285, Comércio - Segunda a sexta, das 8h às 17h;
- Assembleia Legislativa da Bahia:
1ª Avenida do CAB, 130 - Segunda a sexta, das 8h às 18h;
- Tribunal de Justiça do Estado da Bahia:
5ª Avenida do CAB, 560 - Segunda a sexta, das 8h às 18h;
- Secretaria da Fazenda:
2ª Avenida do CAB, 260 - Segunda a sexta, das 8h às 18h;
- Sede do TRE-BA:
1ª Avenida do CAB, 150 - Segunda a sexta, das 8h às 18h.
- Sede do Ministério Público:
Avenida Joana Angélica, 1312 - Segunda a sexta, das 8h às 17h (com
parada de uma hora às 12h)
Fonte: Correio 24 horas
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NOVO CONVÊNIO
EUDERMO

TECNOLOGIA EM SAÚDE
ARAÚJO

-

DERNEVAL

Email: naturalopenfood@gmail.com
Telefone: (71) 3212-7716
Endereço: Rua da Itália, n° 55, Vila Marisa - São Marcos.
CEP: 41.250-435. Salvador/BA
Desconto: 5% (Curso de educação nutricional, consultas com
nutricionistas, avaliação capilar, tratamentos de couro cabeludo
e cabelos, produtos de nutrição, alimentos e produtos de
beleza).

REAJUSTE
Caro(a) associado(a),
Em razão do reajuste anual, a ASSERJUF informa que no
mês de Setembro/2017, o valor do plano da Promédica
será reajustado em:

Especial
De: 844,51
Para: 861,99

Standard
De: 552,92
Para: 564,36

BRINDES À VENDA
ALMOFADA PORTA
NOTEBOOK POR
APENAS R$20,00 cada
Lembrando que: A ASSERJUF dá um prazo de 60 dias, a
partir da data de entrega, para seus ASSOCIADOS retirarem
seus brindes no escritório.
Tiragem: 570 exemplares eletrônicos
75 exemplares impressos / Periodicidade: semanal
Disponível em www.asserjuf.org.br
Direção e Revisão: Luzineide Oliveira
Criação / Diagramação: Elaine Reis
Diagramação e Textos: Rafael Ribeiro (estagiário)
Distribuição para Subseções e servidores inativos.
Obs.: A ASSERJUF não se responsabiliza pelos textos assinados e publicados no
jornal.

