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SALVADOR/BA - 16 DE abril DE 2018

ASSERJUF - SEMPRE COM VOCÊ!
Você conhece todos os benefícios de ser um associado da ASSERJUF?
40 anos de história

- Era 19 de dezembro de 1978, quando os servidores se reuniram
para a criação da Associação dos Servidores da Justiça Federal,
objetivando reunir e congregar servidores ativos e inativos da
Justiça Federal na Bahia. Em 29 de agosto de 1998, foi fundada
a ASSERJUF - Associação dos Servidores da Justiça Federal na
Bahia.

Convênios

- Que tal pagar academia, curso de inglês, hotelaria, ótica, escola,
faculdade, com descontos especiais? Isso mesmo! Associado da
ASSERJUF pode! É só apresentar uma declaração ou a sua
carteirinha de associado e desfrutar do desconto oferecido.
- A ASSERJUF firma parcerias com diversas instituições além
de oferecer convênios com a Promédica, Odonto System e
Vitalmed.
- Ocorreu um imprevisto? Vá de táxi! O associado se inscreve
na ASSERJUF e quando precisar é só chamar a Elitte Táxi ou
Ligue Táxi. Sem taxa de chamada e o pagamento é através
de débito autorizado em conta corrente, quando você receber
seu salário.

Informação

- Toda semana a ASSERJUF leva informação para seu associado
através do FalaJuf. Curta também a nossa página no Facebook
(fb.com/asserjuf), nos siga no Instagram (asserjuf-ba) e acesse o
nosso site (www.asserjuf.org.br).

Assistência Jurídica

- Se o associado precisar de algum auxílio nas questões funcionais,
o advogado da ASSERJUF Dr. Danilo Ribeiro poderá atendêlo todas as sextas, das 14h às 16h, no escritório. E não precisa se
preocupar pois a ASSERJUF paga os honorários contratuais.

Eventos e Brindes

- O papel da ASSERJUF é reunir e congregar servidores ativos
e aposentados da Justiça Federal na Bahia.
- A ASSERJUF realiza, frequentemente, diversos eventos como
Festa Junina, Passeio Ecológico, Confraternização de Final de
Ano etc.
- Nos eventos presenteamos nossos associados com brindes
personalizados.

Saúde e Beleza

- Com fisioterapia, massagem relaxante, pilates ou serviços
de beleza, nosso(a) associado(a) pode ficar mais saudável no
Espaço Terapêutico e mais bonito(a) no Espaço Beleza da
ASSERJUF.
- Você conta também com uma lan house e serviços de
impressão e digitalização bem pertinho de você.

Quer saber mais? Ligue: 71 3617-2638

Aniversariantes da Semana

14/04 - Claudia Melo Rebouças Lyra - 14ª Vara
15/04 - Jose Zito dos Santos - SECOB

15/04 - Claudia Silva Moraes - 17ª Vara

15/04 - Orionei Mendes Souza - NUASG

17/04 - Beatriz Rodrigues da Silva - Subseção de Bom Jesus da Lapa
17/04 - Luciana Pedreira Santos Liberato - 23ª Vara/JEF
17/04 - Rosemari Sabino do Santos - Turma Recursal/ JEF
18/04 - Almir Ferreira Vasconcelos - Aposentado
18/04 - Jair Figueredo dos Santos Junior - Feira de Santana (3ª Vara-SEPOD)
19/04 - Cecilia Vicentini Ewald Lima - 16ª Vara
19/04 - Ricardo Figueredo Lima - 22ª Vara / JEF
20/04 - Andrea Braga Di Tullio Gomes - 10ª Vara
20/04 - Soloney Lopes Valois - NUCOM/ SELIT

SAÚDE
Gripe H1N1

A

gripe H1N1, ou influenza A, é provocada pelo vírus
H1N1, um subtipo do influenzavírus do tipo A. Ele é
resultado da combinação de segmentos genéticos do
vírus humano da gripe, do vírus da gripe aviária e do vírus da
gripe suína, que infectaram porcos simultaneamente.
O período de incubação varia de 3 a 5 dias. A transmissão
pode ocorrer antes de aparecerem os sintomas. Ela se dá pelo
contato direto com os animais ou com objetos contaminados e
de pessoa para pessoa, por via aérea ou por meio de partículas
de saliva e de secreções das vias respiratórias. Experiências
recentes indicam que esse vírus não é tão agressivo quanto
se imaginava.
Segundo a OMS e o CDC (Center for Deseases Control), um
centro de controle de enfermidades, nos Estados Unidos, não
há risco de esse vírus ser transmitido através da ingestão de
carne de porco, porque ele será eliminado durante o cozimento
em temperatura elevada (71º Celsius).
Sintomas
Os sintomas da gripe H1N1 são semelhantes aos causados pelos vírus de outras gripes. No entanto, requer cuidados especiais a
pessoa que apresentar febre alta, acima de 38º, 39º, de início repentino, dor muscular, de cabeça, de garganta e nas articulações,
irritação nos olhos, tosse, coriza, cansaço e inapetência. Em alguns casos, também podem ocorrer vômitos e diarreia.
Diagnóstico
Existem testes laboratoriais rápidos que revelam se a pessoa foi infectada por algum vírus da gripe. No caso do H1N1, como se
trata de uma cepa nova, o resultado pode demorar mais tempo. No entanto, nos Estados Unidos, já foram desenvolvidos “kits” para
diagnóstico, que aceleram o processo de identificação do H1N1.
Vacina
A vacina contra a influenza tipo A é feita com o vírus (H1N1) da doença inativo e fracionado. Os efeitos colaterais são insignificantes
se comparados com os benefícios que pode trazer na prevenção de uma doença sujeita a complicações graves.
Existem duas vacinas que protegem contra a infecção pelo H1N1: a trivalente, que imuniza contra dois vírus da influenza A e contra
uma cepa do vírus da influenza B, e a vacina tetravalente (ou quadrivalente) que, além desses vírus imuniza contra uma segunda
cepa do vírus da influeza B, menos frequente no Brasil e que só deve ser usada a partir dos três anos de idade.
Os dois tipos de vacina são eficazes, mas levam de duas a três semanas para fazer efeito. Embora não ofereçam 100% de proteção,
estão perto disso.
Idosos acima de 60 anos, gestantes, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (hipertensão, diabetes, asma, bronquite,
insuficiência renal, obesidade grau 3, por exemplo), imunossuprimidos e transplantados, crianças entre seis meses e cinco anos,
profissionais da saúde, população indígena, presidiários constituem o grupo prioritário para vacinação.
A vacina é contraindicada para as pessoas com alergia grave a ovo, pois pode conter ovoalbumina, uma proteína do ovo responsável
por reações alérgicas. Isso acontece porque existe uma etapa, durante o processo de produção da vacina, que os vírus crescem
em ovos de galinha.
Tratamento
É de extrema importância evitar a automedicação. O uso dos remédios sem orientação médica pode facilitar o aparecimento de cepas
resistentes aos medicamentos. Os princípios ativos fosfato de oseltamivir e zanamivir, presentes em alguns antigripais (Tamiflu e
Relenza) e já utilizados no tratamento da gripe aviária, têm-se mostrado eficazes contra o vírus H1N1, especialmente se ministrados
nas primeiras 48 horas, que se seguem ao aparecimento dos sintomas.
Recomendações
Para proteger-se contra a infecção ou evitar a transmissão do vírus, o Center Deseases Control (CDC) recomenda:
* Lavar frequentemente as mãos com bastante água e sabão ou desinfetá-las com produtos à base de álcool;
* Jogar fora os lenços descartáveis usados para cobrir a boca e o nariz, ao tossir ou espirrar;
* Evitar aglomerações e o contato com pessoas doentes;
* Não levar as mãos aos olhos, boca ou nariz depois de ter tocado em objetos de uso coletivo;
* Não compartilhar copos, talheres ou objetos de uso pessoal;
* Suspender, na medida do possível, as viagens para os lugares onde haja casos da doença;
* Procurar assistência médica, se o doente pertence a um grupo de risco e se surgirem sintomas que possam ser confundidos com
os da infecção pelo vírus H1N1 da influenza tipo A. Nos outros casos, permanecer em repouso e tomar bastante líquido para garantir
a boa hidratação.
Fonte: https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/gripe-h1n1/
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PIPOCA COM PIMENTA

E

Luiz Goulart - 16ª Vara

ABRIL DESPEDAÇADO E LAVOURA ARCAICA

sta semana acabei de ler dois livros excelentes, ambos adaptados para o cinema por dois diretores brasileiros:
Abril Despedaçado — dirigido por Walter Salles e com Rodrigo Santoro como protagonista—, e Lavoura Arcaica, do
brasileiro Raduan Nassar, filmado por Luiz Fernando Carvalho e com Selton Mello no papel principal. Os dois livros
foram publicados originalmente na década de 70 e giram em torno de profundas tradições familiares.

ABRIL DESPEDAÇADO
ABRIL DESPEDAÇADO –
Obra do escritor albanês Ismail
Kadaré, foi adaptado no cinema
para o sertão brasileiro e aborda
um círculo infinito de vinganças
entre membros de duas famílias
rivais. Um dos temas mais
caros da dramaturgia universal
é o da vingança e se o livro
se passa nas montanhas da
Albânia, a transposição da
trama para a aridez sertaneja,
no cinema, não lhe fica nada
a dever. É o mesmo orgulho
estéril. A mesma mesquinhez
patriarcal.

Acompanhamos um mês na vida do jovem Gjorg desde
o momento em que ele se vê imerso na rede de vingança,
obrigado a cobrar de uma família rival a morte do irmão,
matando também ele um membro do clã inimigo e assim
submetido ao circulo de vendetas. Ele morrerá após 30 dias, a
trégua chamada de bessa. Mas, na prática, sua vida já acabou,
ou acabará em algum dia do mês de abril. É impossível não
recordar do notável romance do Nobel colombiano Gabriel
Garcia Márquez, Crônica de Uma Morte Anunciada, também
adaptada para o cinema.

Nas montanhas da Albânia, resiste por
cinco séculos até hoje o código de conduta conhecido como
Kanum, costume arraigado na vida dos agricultores, que prevê
regras estritas sobre o direito das famílias de ter as mortes de
seus entes vingadas à bala. Trata-se de um romance, mas
o Kanum existe realmente e estima-se que mais de 20 mil
pessoas se envolveram em lutas entre famílias, com quase
10 mil mortos somente a partir de 1991 com o fim do regime
comunista na região, quando houve um ressurgimento das
rixas.

No seu derradeiro mês de vida,
Gjorg vislumbra, por uma única e
breve oportunidade, a bela jovem
Diana e entre os dois se instala
uma urgente e súbita paixão
silenciosa. Para Gjorg, será
uma busca desesperada pela
carruagem que transporta Diana
pelas montanhas e para a jovem
letrada, a estupefação diante
de tradições que ceifam a vida
de centenas de jovens numa
sociedade em que o nascimento
de um menino é saudado com
o seguinte desejo: “Que ele
viva muito. E morra de bala!”

LAVOURA ARCAICA
LAVOURA ARCAICA - Também um livro duro, difícil, construído a partir de uma narrativa que
se assemelha a um mergulho em apneia ou a um caleidoscópio de cicatrizes abertas.
A história segue os caminhos — ou os descaminhos — de André, filho do meio de uma família
religiosa de agricultores imigrantes, uma verdadeira metáfora invertida sobre a parábola
bíblica do filho pródigo. Já na primeira página, André é encontrado pelo irmão mais velho
Pedro (não à toa, nomes de dois irmãos apóstolos) em um quarto sujo de pensão após ter
fugido da opressiva família cristã sobre a qual o pai, libanês rígido,
impunha uma disciplina feroz, em contraste com a mãe, pura
ternura e afeto.
O jovem André sofre sob essa pressão e se sente cindir nas
tensões desses polos em permanente disputa por sua alma.
Em torno dele, gravitam os demais irmãos, entre eles a meiga
Ana (Simone Spoladore, nas telas), que desperta em André
convulsivos desejos incestuosos.
O livro tem uma construção não linear de prosa poética como um jorro de fluxo de consciência,
levando o leitor a mergulhar nas suas páginas sem qualquer garantia. Um clássico obrigatório
que precisa ser lido sem pressa, com o devido tempo.
E sobre o tempo, sobre a virtude da paciência, transcrevo trecho de um dos discursos do
patriarca da família, belissimamente interpretado no cinema por Raul Cortez: “... rico só é o

homem que aprendeu, piedoso e humilde, a conviver com o tempo, aproximando-se dele com ternura,
não contrariando suas disposições, não se rebelando contra o seu curso, não irritando sua corrente,
estando atento para o seu fluxo, brindando-o antes com sabedoria para receber dele os favores e não a sua ira...”
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BENEFÍCIOS - SAÚDE E BEM-ESTAR
Visando o bem-estar dos seus associados, a ASSERJUF
traz em seu Espaço Terapêutico profissionais preparados
para atender aos serviços de fisioterapia e massoterapia.
Confira abaixo e ligue para agendar um horário:

Espaço Terapêutico - Ramal 2732
Renê Arruda

FISIOTERAPEUTA
Técnicas - Pilates de Solo, Clínica da Dor,
fisioterapia convencional, analgesia por
acupuntura e eletroacupuntura.

Mônica Farias

MASSOTERAPEUTA
Técnicas - Massagem Relaxante, Power e
Lifting Facial, Drenagem Linfática Corporal
e Facial (pré e pós operatória), Drenagem
Linfática para Gestantes, Lipomodeladora
Manual e com Aparelhos de Eletroterapia.

Tayana Barros

FISIOTERAPEUTA
Técnicas - RPG – CI (Reeducação
Postural Global - Centralização Integrada),
Drenagem Linfática Manual, Fisioterapia
Neurofuncional,
Bandagem
Elástica
Funcional, Método Pilates

CONVÊNIO

LFA
BANCO A
ALFA FINANCEIRA (convênio da ASSERJUF)
quer ajudar você a realizar os seus sonhos. Só
ela oferece Empréstimo Consignado e Consórcios
com as melhores taxas do mercado.
Ligue e faça sua simulação agora!!!
NOVIDADE!!! Agora, o ALFA conta também
com CONSÓRCIO que lhe permite planejar
viagem, festas de aniversários, formatura bem
como procedimentos cirúrgicos convencionais ou
estéticos etc.
Cartas de crédito de R$ 7 a 14 mil.
REBECA SANTO (71) 99728-1092 (WhatsApp) /
98209-9266 / 2105-7301
E-mail: rebeca.santo@bancoalfa.com.br

Dr. Carlos HenriqueTourinho

FISIOTERAPEUTA Técnicas - Fisioterapia Convencional e
neurológica, Terapia manual nas disfunções
da coluna vertebral, Mulligan, Dry
Needling, Terapia manual das disfunções
tempomandibulares
e
massoterapia
clínica.

INFORMES
Caro associado (a),
Se você mudou de Vara, Setor ou Seção
é necessário atualizar os seus dados na
ASSERJUF para que os benefícios cheguem
até você no seu novo local de trabalho.
Mande um e-mail para asserjuf@uol.com.br
*É importante que você informe a sua nova lotação,
pois assim a ASSERJUF poderá garantir que os
seus brindes e demais serviços cheguem em suas
mãos sem transtornos.
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Participe do FalaJuf
Caro (a) associado (a),
Se você deseja publicar
alguma notícia, comentário ou
sugestão de matéria, não deixe
de participar do seu FalaJuf.
Envie os textos para:
falajuf@asserjuf.org.br.
Não perca a oportunidade de
deixar o seu periódico semanal
ainda mais interessante.

Jornal acessado por e-mail por 569 associados
Disponível em www.asserjuf.org.br
Tiragem: 75 exemplares impressos / Periodicidade: semanal
Direção e Revisão: Luzineide Oliveira
Criação / Diagramação: Elaine Reis
Diagramação e Textos: Elaine Reis
Distribuição para Subseções e servidores inativos.
Obs.: A ASSERJUF não se responsabiliza pelos textos assinados e publicados no jornal.

