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SALVADOR/BA - 11 DE junhO DE 2018

Execução da ação dos juros do reenquadramento
Os servidores da Justiça Federal que em março de 2013 eram associados
à Asserjuf e que tenham recebido, em fevereiro de 2008, valores referentes ao
reenquadramento de que trata o artigo, 4º da Lei 9.421/96 podem ingressar na
execução da ação 0006387-06.2013.4.01.3300 ajuizada
pela Associação.
Para tanto, devem encaminhar à Associação, cópia do
contracheque do mês de março de 2013 e ficha financeira
do ano de 2008.
O prazo para entrega da documentação finda em
22/06/2018.

PIPOCA COM PIMENTA

Luiz Goulart - 16ª Vara

OS POLICIAIS GELADOS DE JO NESBØ

vendidos na Noruega.

Há um ano eu nunca tinha ouvido falar no escritor norueguês Jo Nesbø. Somente com o lançamento do filme “O
Boneco de Neve”, passei a prestar atenção à sua literatura policial e consumi-la como um faminto. Recentemente,
li três livros da sua série sobre o detetive alcoólatra e viciado Harry Hole (Morcego, Baratas e Boneco de Neve).
Há ainda quase dez títulos para serem degustados com o mesmo protagonista.A literatura policial escandinava é
quase um subgênero à parte na galeria de livros de suspense, envolvendo complicadas investigações e tramas
policiais na linhagem dos mestres Agatha Christie (e seu detetive com TOC Hercule Poirot); Edgar Alan Poe (e o
pai de todos os detetives de ficção, Auguste Dupain); Georges Simenon (com seu comissário Jules Maigret); Raymond Chandler (com seu detetive pinguço Philip Marlowe) e Arthur Conan Doyle (com o mais famoso de todos,
Sherlock Holmes). Assim como o detetive Harry Hole, de Jo Nesbø, os protagonistas dessas novelas policiais são
poços de idiossincrasias e dramas pessoais carregando cérebros brilhantes.
Autores suecos, dinamarqueses, finlandeses e noruegueses, como comprovam o sucesso da Série Millenium e
vários outros, estão ganhando notoriedade no mundo inteiro com suas obras de forte impacto e seus personagens
cheios de dores e amargores internos com seus próprios fantasmas para exorcizar. Os livros de Nesbø são traduzidos em mais de quarenta línguas e ele já chegou a ter três livros, simultaneamente, no topo da lista dos mais

Infelizmente, as adaptações das suas obras para o cinema não têm sido felizes. O filme baseado em “Headhunters” teve má recepção e Nesbø só aceitou vender os direitos porque os royalties iriam para sua fundação que ajuda crianças carentes a ler e escrever. A adaptação para as telas
de Boneco de Neve também foi um fiasco como roteiro, edição e atuações e nem mesmo a presença
de Michael Fassbender (X-Men e Shame) no papel do icônico detetive Harry Hole salvou a empreitada.
Em O Morcego, como nas obras seguintes, a editora Record refez o projeto gráfico das capas nas cores branco, preto e vermelho com detalhes em relevo e os livros passaram a ter melhor qualidade editorial. Aqui, Hole é enviado de Oslo para desvendar um misterioso assassinato de uma jovem norueguesa na Austrália. No meio da trama, o detetive luta contra seu alcoolismo e a tendência à
autodestruição e enfrenta boxeadores aborígenes, traficantes, maníacos sexuais e a corrupção policial. Nesbø se esmera na contextualização da atmosfera da cultura australiana com seu passado colonial e racista.
No livro seguinte, Baratas, o detetive Hole é enviado para a Tailândia para investigar, com o máximo
de brevidade e sigilo, a morte de um embaixador norueguês apunhalado em um motel barato de Bangkok. A
missão no fundo é evitar um escândalo diplomático. Em uma atmosfera de trânsito barulhento e caótico e calor e
umidades asfixiantes, Hole vê-se em uma trama que envolve antros de ópio, bares vagabundos de striptease, templos budistas e pedofilia.
No decorrer da investigação, após um rastro de crimes, ele percebe que pode ser a próxima vítima do assassino.
E finalmente, em Boneco de Neve, o policial norueguês enfrenta um serial killer em Oslo que mata mulheres,
aparentemente de modo aleatório, no primeiro dia de inverno de cada ano e deixa um boneco de neve no jardim de
suas casas usando uma peça de roupa da pessoa morta. O jornal inglês The Guardian considerou este o livro mais
ambicioso de Jo Nesbø. O The Times o comparou ao Silêncio dos Inocentes, de Thomas Harris. Cada capítulo é
eletrizante, como costumam ser todas as aventuras de Harry Hole.
Boneco de Neve é o sétimo romance de Nesbø e vendeu 160 mil exemplares apenas na semana do lançamento e é o romance policial norueguês mais vendido até hoje.
Todos os livros têm em comum finais surpreendentes, que fazem valer cada minuto da leitura e desejar mais
livros com o atormentado Harry Hole.

Aniversariantes da Semana

03/06 - Florisvaldo Souza Santana Júnior

04/06 - Patricia Leite Aguiar de Souza
06/06 - Gabriel Velame Branco
06/06 - Jailson da Silva Lage
06/06 - Caroline Lordelo Nunes Figueira
07/06 - Sabrina Leite Vanzella
09/06 - Gilson de Oliveira Suzarte
10/06 - Gilveraldo Antonio dos Santos Dórea
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DESTAQUES
INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO APOSENTADOS DA ASSERJUF
A tão esperada inauguração do Espaço Aposentados da Associação dos Servidores da Justiça Federal na
Bahia - ASSERJUF, foi realizada no dia 04/06, às 16h, no 1º subsolo, ao lado do Espaço Beleza.
A solenidade oficial de inauguração foi marcada pela presença dos diretores: Águido Miranda, Vera Barros e
Márcia Reis. Os associados e convidados que compareceram puderam conhecer o local que conta com acomodações
especiais que oferecem conforto para os colegas aposentados. Na oportunidade, o diretor executivo da ASSERJUF,
Águido Miranda, afirmou sobre a realização deste sonho, que era o anseio de alguns servidores, como Valter Freitas
e Marlene de Jesus. Agradeceu a presença de Dra. Cláudia Tourinho Scarpa que aprovou a ideia quando ainda era
diretora do Foro. Em seguida, a Dra. Claudia Tourinho parabenizou o projeto e reiterou que faltava um espaço para o
aposentado se dirigir ao chegar à Justiça Federal.
O associado Valter Freitas agradeceu à associada Marlene de Jesus, que também marcou presença, pela
ideia inicial desse projeto e fez um jogral com a música Oração ao Tempo, de Caetano Veloso. Ao final, os que estavam
presentes puderam degustar um delicioso coquetel.
A inauguração contou também com a presença do associado aposentado, Zluiz, que prestigiou o evento e se
sentiu honrado e privilegiado por fazer parte deste momento, pois acredita que a ideia é brilhante e muito oportuna.
Ainda ressaltou a importância de chegar à Justiça Federal e saber que direção tomar e que, inclusive, conversou
com alguns colegas sobre a possibilidade de ter um espaço maior que possibilitasse a leitura, jogos, um momento de
encontro.
Seu desejo é que o espaço se torne uma forma de contagiar e possibilite aos servidores se encontrarem e
tenham um momento de companhia, pois, atualmente, vivemos uma desagregação e antigamente tínhamos mais
cultura, concursos e discutíamos literatura, filmes. “Oxalá que o espaço contamine esse espírito!”, finalizou.
Abaixo, confira o depoimento do associado Valter Freitas, por ocasião da inauguração do Espaço
Aposentados:
"Esse espaço, dedicado aos aposentados decorre de um antigo anseio que me foi apresentado, recentemente,
pela servidora e querida colega, Marlene de Jesus. Marlene, em uma conversa informal, comentou comigo a respeito
da necessidade de um local de referência para aqueles que tanto se dedicaram à Justiça Federal. Um espaço de
acolhimento e de encontro. Coloquei-me, então, à disposição, e redigi uma petição que levasse essa demanda à
ASSERJUF. A ideia foi imediatamente abraçada por sua diretoria e contou com o imprescindível apoio da Direção do
Foro. E foi essa confluência de boas energias que levou à criação desse agradável e acolhedor recanto, dedicado aos
queridos colegas de ontem e de sempre."

Mural de Fotos

falaJuf 03

DESTAQUES
SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS DIRETORES
No dia 06 de junho de 2018, às 17h aconteceu
a cerimônia de posse da nova Diretoria do Foro, no
auditório Ministro Dias Trindade.
Na ocasião a ASSERJUF, representada pelos
diretores Águido Barreto e Tania Rebouças, homenageou
com a entrega de flores à juíza federal Cláudia Tourinho
Scarpa, que encerrou seu mandato em 31 de maio do
ano em curso e ao novo Diretor do Foro, Dirley da Cunha
Junior.
Durante o discurso de posse, Dr. Dirley saudou os
integrantes da mesa e todos os presentes no evento e
ainda ressaltou que manteria e se possível ampliaria os
canais de conversação com as entidades representativas,
especialmente com a ASSERJUF.

Visando o bem-estar dos seus associados, a ASSERJUF traz em seu Espaço Beleza e Espaço Terapêutico, profissinais
preparados para atender aos serviços de fisioterapia, massoterapia, beleza e estética. Confira abaixo os nossos profissionais
e ligue para agendar um horário:

Espaço Terapêutico - Ramal 2732
Edléa Muniz

Beto Andrade

MASSOTERAPEUTA
Técnicas - Massagem Relaxante com toalhas
quentes e/ou pedras quentes, Drenagem
Linfática facial e corporal pré e pós cirúrgica,
Massagem Deep Tissue, Tuiná, An-Má,
Massagem Modeladora e Ventosaterapia.

MASSOTERAPEUTA
Técnicas - Alongamento Passivo, Shiatsu,
Californiana, Reflexologia Podal e Kirodal.

Espaço Beleza - Ramal 9292
Joseane Santos
MANICURE

Técnicas - Manicure e Pedicure
Atendimento: segundas e terças-feiras.

*******************

Plínio Oliveira

CABELEIREIRO
Técnicas - Corte Feminino e Masculino,
Escova, Sobrancelha, Hidratação, Alongamento,
Relaxamento, Coloração e Cauterização.
Atendimento: segundas e terças-feiras.
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Larissa Conceição

MANICURE
Técnicas - Manicure e Pedicure
Atendimento: quartas, quintas e sextasfeiras.

*******************

Aline Pinheiro
MANICURE

Técnicas - Manicure e Pedicure.
Atendimento: quartas, quintas e sextas.
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