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encaminhou

ao

TRF da 1ª Região solicitação
para suspensão do expediente

forense no dia 22 de junho de 2018, por ser a
antevéspera do São João, feriado estadual, bem
como por ser o dia do segundo jogo da Seleção
Brasileira na Copa do Mundo-2018.
As Portarias n° 6272282 e 6249817 deferiram
a suspensão do expediente forense da Seção
Judiciária da Bahia no dia 22/06 e turno único
no dia 27/06/2018, das 07h30 às 13h.
A suspensão do expediente forense se
estende às Subseções Judiciárias do interior da
Bahia, exceto onde não houver a necessidade
de suspensão em razão dos festejos juninos, a
critério dos respectivos diretores.
O TRF1 ressalta que a redução de horário
decorrente desses jogos e da suspensão do
expediente forense na Seção Judiciária da Bahia,
deverão ser compensadas no prazo de 60 dias.

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

DOIS GAROTOS SE BEIJANDO

N

arrado
por uma
miríade
de vozes de uma
geração
que
morreu vítima da
Aids, Dois Garotos
Se Beijando, de
David Levithan, é
um livro de rasgar o
coração. Intercalase a leitura de
suas
páginas
com
lágrimas.
Acompanhamos
Harry e Craig,
dois adolescentes
de 17 anos, exnamorados,
na
sua tentativa de
passar 32 horas
se beijando para figurar no Livro dos Recordes.
O desafio é fazer desse um ato público e político,
em frente à escola em que ambos estudam e
assim dar visibilidade a um tema tabu e ampliar o
espaço da luta contra a homofobia e o preconceito.
Curiosamente, essa história é inspirada em um fato
real. Os universitários Matty Daley e Bobby Canciello
se beijaram sem parar por 32 horas, 30 minutos e 47
segundos no campus da Universidade de Nova Jersey.
Pelas regras do Guinness, o ato tinha que ser público
e eles não podiam se sentar, usar o sanitário ou
fraldas de adultos e tiveram que suportar o calor, o
desconforto e as fortíssimas dores musculares sem
desgrudarem os lábios por sequer um segundo.
Mas o livro ainda conta três outras histórias
paralelamente: a de Peter e Neil, dois jovens que
estão juntos há um ano; a de Ryan e Avery, que se
conhecem num baile gay e um deles tem que se
decidir como revelar que é transexual; e Cooper,
um garoto solitário que atravessa suas noites
em salas de bate papos na internet com homens
desconhecidos e precisa enfrentar o drama de ter
seu segredo descoberto pelos pais da pior maneira.
Todos os narradores unem-se em uma só voz para
contar as histórias desses adolescentes. Eles, os
narradores, já conhecem todas aquelas emoções
por já terem vivido os mesmos dramas e afetos,
enfrentaram os mesmos preconceitos e sentiram
as mesmas dores quando estavam vivos. “Somos
os fantasmas da geração mais velha que sobrou.
Você conhece algumas das nossas músicas.
Fonte: http://chacais-sempre-espreitam.blogspot.com/
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Não queremos assombrar você com melancolia
demais. Nós te ensinamos a dançar.” Dizem.
Ao mesmo tempo em que os narradores demonstram
empatia pelos dramas dos novos jovens, recordam
a ironia do seu próprio tempo, refletindo “quando
paramos de querer nos matar, começamos a
morrer. Quando estávamos sentindo força, ela foi
tirada de nós. Isso não deve acontecer com vocês.”
O conhecidíssimo poema Filtro Solar, versão do
original de Mary Schmich diz: “Conselho é uma
forma de nostalgia. Compartilhar conselhos é um
jeito de pescar o passado do lixo, esfregá-lo, repintar
as partes feias e reciclar tudo por mais do que vale.”
É isso que se vê em Dois Garotos se Beijando. Há
uma dor subjacente ao fato de que estamos diante
de conselhos de homens mortos tentando ajudar
jovens vivos, evitando assim que eles passem
pelos mesmos dissabores. Mas sabemos que
isso é inútil não apenas porque os conselheiros
estão mortos e nada podem fazer, mas porque
conselhos são meras formas de nostalgia vã.
Por outro lado, há uma beleza imensa em poder
ler essas páginas, esses conselhos mesmos, como
se ainda houvesse alguma esperança. Mas eles,
os narradores reconhecem: “Raramente somos
unânimes em relação a alguma coisa. Alguns de
nós amaram. Alguns não conseguiram. Alguns
foram amados. Alguns não foram. Alguns nunca
entenderam para que tanta confusão. Alguns
queriam tanto que morreram tentando. Alguns juram
que morreram de coração partido, não de AIDS”
Ao final da história, uma espécie de grito de
desafio, uma ode à visibilidade com a qual não
vejo outra forma mais perfeita de encerrar esse
comentário: “Se juntarmos armários suficientes,
temos o espaço de um quarto. Se juntarmos quartos
suficientes, temos o espaço de uma casa. Se
juntarmos casas suficientes, temos o espaço de uma
aldeia, de uma cidade, de uma nação, do mundo”.

DESTAQUE - "ARRAIÁ DA FEDERÁ"

A

festa Junina promovida pela ASSERJUF, o “Arraiá da Federá”, realizada
no dia 15/06 foi maravilhosa. Os nossos associados aproveitaram ao máximo o ambiente
organizado
especialmente
para
eles.
Comidas típicas como: bolo de milho, aipim e tapioca,
foram servidas, além da iguaria (beiju) e também bebidas,
como licores de diversos sabores, tudo feito da melhor
forma. Wilson Aragão e a banda Capim Guiné animaram
a noite dos nossos queridos presentes no Arraiá.
Agradecemos aos funcionários e estagiários da
ASSERJUF que organizaram o evento com muita
competência e dedicação. A festa foi linda graças ao
empenho de todos. Nossos agradecimentos também ao
SINDJUF e a ASSOJAF pelo apoio ao nosso animado
evento e que também esteve lá marcando presença e
se divertindo. Ano que vem tem muito mais arrasta-pé!

GANHADORES DO SORTEIO

Micheline Barreto

Simone Costa

Miguel Angelo
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BENEFÍCIOS - SAÚDE E BEM-ESTAR
Confira abaixo os profissionais e ligue para agendar
um horário:

Espaço Terapêutico - Ramal 2732
Renê Arruda

FISIOTERAPEUTA

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

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.

Exposição Paixão Nacional

A G E N D A C U LT U R A L

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

Dedicada aos amantes do futebol, a exposição Paixão
Nacional é uma realização do Grupo GPS através da Lei
de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. Álbuns de
figurinhas de diferentes Copas, camisas históricas, bolas,
fotografias, bandeiras, medalhas e mascotes estão entre os
artigos raros de colecionador. Entre os destaques, estão uma
camisa do Brasil usada na Copa de 58 – primeiro título do
Brasil –, uma faixa de campeão mundial do mesmo ano e uma
camisa da Copa de 94 de Ronaldo Fenômeno.
Onde: Mundo Plaza (Av. Tancredo Neves, 620, Caminho das
Árvores)
Quando: 14 a 24 de junho. Segunda a Sábado (10h às 19h) /
Domingos e feriados (10h às 16h).
Quanto: Entrada gratuita
Exposição 20 Anos da Turma
do Xaxado
De traço inconfundível, o
artista plástico baiano Antonio
Cedraz é referência – e também
inspiração – para diversos
profissionais no Estado, seja
quem faz quadrinhos, ilustrações
ou pinturas. A exposição tem
como intuito render homenagem
ao mestre e celebrar um dos
trabalhos mais conhecidos de
Cedraz.
Onde: Galeria Pierre Verger
(Rua General Labatut, nº 27,
subsolo da Biblioteca Pública

Luíza Lessa

FISIOTERAPEUTA

Técnicas - RPG, Técnicas de Pilates na
Plataforma Vibratória, Escola de Postura,
Terapia Manual, Fisioterapia, Ergonomia e
Acupuntura.

dos Barris).
Quando: 27/05 a 30/06, das 9h às 18h, segunda a sexta.
Quanto: Entrada gratuita.

Aniversariantes da Semana

11/06 - Jairo Rodrigo Neves de Lima

11/06 - Rika Luanda Moreno Freitas

16/06 - Maria Leonice Carvalho Amado
16/06 - Daniela de Oliveira

11/06 - Telli Brito Rebouças
17/06 - Renato Neves Leite Junior
11/06 - Vanessa Ramos Coutinho
18/06 - Ayme Ribeiro de Freitas
11/06 - Carlos Henrique Evangelista de Santana
18/06 - Maria de Lourdes dos Santos Sacramento
12/06 - Paulo Sérgio Silva
19/06 - Márcia Rodrigues de Araújo
13/06 - Adriana Macedo de Araujo
13/06 - Maristela Lima de Amorim 19/06 - Silvia Maria da Cruz Azevedo
13/06 - Antonia de Almeida Rodrigues
14/06 - Raimundo Clotildes dos Santos
14/06 - Claudio Santos da Silva
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19/06 - Joana Santos

20/06 - Elizabete Marques Ramos
20/06 - Vania Regina Cardona Clavel
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