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18/07 - Ana Cristina Montalvão Campos
20/07 - Cristina Furtado  da Conceição
20/07 - Marcia Silveira Dias 
20/07 - Felipe Azeredo
21/07 - Gicelia Maria Alencar Liborio 

15/07 - Silvana Castro Fahel da Silva 
16/07 - Adriana Lúcia P. de Azevedo Borba 
16/07 - Marcia Souza Rocha 
16/07 - Nilsadete Santos Nunes
17/07 - Rosana Maria Andrade Machado 
17/07 - Valter de Freitas Gomes Junior

Feliz Aniversário

Danilo Otoni
Fisioterapeuta

Fisioterapeuta Fisioterapeuta

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta Fisioterapeuta

Massoterapeuta

Massoterapeuta

Massoterapeuta

Terapeuta 
Ocupacional

Larissa Ribeiro Dr. Carlos Henrique
Tourinho

Terça: tarde, 
quinta: manhã

Wendy Martínez

Sexta: manhã e tarde

Segunda e quarta: tarde Quarta: manhã, sexta: 
manhã e tarde

Terça: manhã, quinta: 
manhã e tarde

Andreia Barbosa

Daniel Aragão

Terça e quinta: tarde Segunda: manhã, 
quarta: manhã e tarde

Renê Arruda

Terça e sexta: manhã e 
tarde

Beto Andrade

Segunda: manhã e 
tarde, quarta: manhã e 

tarde

Mônica Farias

Segunda e quinta: tarde

Edléa Muniz
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CONSELHO FISCAL 2017 / 2019

Suplentes
Claudio Henrique Santos de Oliveira
Patricia Farias de Oliveira

Titulares
Paulo Márcio Rodrigues de Souza
Maria da Conceição M. Oliveira Moraes
José Zito dos Santos
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Museu Itinerante 
Maravilhas de Pompeia, 

Terra Santa e Antigo Egito
Expo Super Actions

Floquinho, o cachorro do 
Cebolinha (Kevin Vechiatto), 
desapareceu. O menino 
desenvolve então um plano 
infalível para resgatar o 
cãozinho, mas para isso vai 
precisar da ajuda de seus 
fiéis amigos Mônica (Giulia 
Benite), Magali (Laura 
Rauseo) e Cascão (Gabriel 
Moreira). Juntos, eles irão 
enfrentar grandes desafios 
e viver grandes aventuras 
para levar o cão de volta para 
casa.

Peter Parker (Tom 
Holland) está em uma 
viagem de duas semanas 
pela Europa, ao lado de 
seus amigos de colégio, 
quando é surpreendido pela 
visita de Nick Fury (Samuel 
L. Jackson). Precisando 
de ajuda para enfrentar 
monstros nomeados como 
Elementais, Fury o convoca 
para lutar ao lado de Mysterio 
(Jake Gyllenhaal), um novo 
herói que afirma ter vindo de 
uma Terra paralela. 

A exibição acontece no 
Shopping da Bahia e traz 
curiosidades como a estátua 
original de um deus cananeu 
de aprox. 2000 a.C., além de 
réplicas de sarcófagos do Faraó 
Tutancâmon, do Busto da 
Rainha Nefertiti (cerca de 1330 
a.C.). Já a seção reservada a 
Pompeia mostra um pouco 
da cultura, do cotidiano e da 
tragédia que envolveu milhares 
de pessoas que perderam 
suas vidas abruptamente pela 
fúria do Vesúvio, numa tarde 
do ano de 79 d.C..

A  edição Super Actions 
traz figuras de ação em mi
niaturas, rodas de bate-papo 
com temas do universo geek, 
encontros de cosplayers. A 
exposição segue até 20 de 
julho, no Espaço Aconchego, 
piso L1 do Shopping Lapa, 
e tem acesso gratuito. Um 
dos destaques é um boneco 
do Huck em tamanho real e 
miniaturas de personagens de 
filmes como Os Vingadores, 
Homem de   Homem de Ferro, 
Mulher Maravilha, Star Wars e 
Star Trek. 

Palestra: 
Investimentos mais rentáveis e tão seguros quanto a poupança

Palestrante: Evaldo Melo (associado da ASSERJUF)
Quando: 25/07, às 14h
Onde: biblioteca da Justiça Federal.

Inscrições: inscricaoasserjuf@gmail.com

Homem-aranha - 
Longe de Casa

Turma da Mônica - 
Laços

Fonte: http://www2.ibahia.com/agenda-detalhe/sessao/174562/?c
Hash=4ef370c751d8770eb8467cf2057be8e8

EXPOSIÇÃOCINEMA

AGENDA CULTURAL
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O que é sarampo e quais seus sintomas
É uma doença infecciosa por um vírus altamente 

contagioso – falaremos da transmissão mais pra frente. Parte 
das pessoas que o contraem lidam com ele sem manifestar 
quaisquer sintomas. Outras sofrerão com:

• Manchas no corpo e no rosto
• Coceira
• Conjuntivite
• Febre
• Tosse persistente
• Infecção no ouvido
O maior problema, no entanto, envolve as crianças, que 

têm o sistema imunológico mais frágil. Entre elas, quadros de 
pneumonia, convulsões e morte são mais comuns.

Pois é: o sarampo está longe de ser uma doença leve, como 
às vezes se propaga. Tanto que, antes do surgimento da vacina 
e das campanhas subsequentes, ele foi uma das principais 
causas de mortalidade infantil no mundo.

Como essa infecção é transmitida
O vírus do sarampo é facilmente passado de um indivíduo 

para outro através de secreções. Ou seja, um espirro ou um 
beijo são mais do que o suficiente.

Eu devo tomar a vacina?
Hoje, tanto a tríplice viral quanto a tetravalente (contra 

sarampo, caxumba, rubéola e catapora) estão disponíveis na 
rede pública e privada.

A versão tríplice viral idealmente deve ser aplicada em 
bebês de 12 meses, com um reforço aos 15 meses de vida. 
O imunizante também é ofertado para pessoas de até 49 anos 
que não foram vacinadas. Se você não sabe se recebeu suas 
doses, converse com um médico e vá ao posto de saúde.

Como tratar o sarampo
Não há um remédio específico para a doença – mais um 

motivo para não deixar de se vacinar. O paciente deve se manter 
sempre hidratado e bem alimentado, enquanto os médicos 
lidam com as consequências do quadro, como diarreia.

A proteção conferida pela vacina é alta. Mais de 90% 
dos sujeitos que recebem as duas doses criam um bloqueio 
duradouro contra o vírus.

Fora isso, ela é segura na população indicada. E, mesmo 
nos poucos casos em que gera reações adversas, pode ter 
certeza: eles são bem menos preocupantes do que a doença 
em si.

Só é importante conferir se o indivíduo é alérgico ou se 
possui alguma contraindicação. Nada que uma conversa com 
o profissional de saúde não resolva – veja mais detalhes da 
vacinação aqui.

A enfermidade é transmitida durante a fase mais ativa do 
problema, em que o paciente apresenta febre alta e mal-estar, 
por exemplo. Isso costuma durar uns quatro dias.

Fonte: https://saude.abril.com.br/medicina/o-que-e-sarampo-saiba-mais-sobre-a-doenca-por-tras-de-surtos-no-brasil/

O que é sarampo: saiba mais sobre a doença por trás de surtos no Brasil

Saúde

Confira também o
tratamento para micose

com os produtos da 
RACCO.

BENEFÍCIOS 

 A consultora Eliene 
Santos atende todas as 
sextas-feiras, das 10h às 
17h, no Espaço Beleza 
da ASSERJUF, prestando 
serviços de Limpeza de 
Pele e Spa dos Pés.

Ligue e 
agende um

horário!

Ramal: 9292

Limpeza de Pele e Spa dos Pés

Na última quinta-feira, 
11/07, em atenção à 

ação solidária dos servidores 
para doação de livros, o 
maestro Edvã Barbosa fez 
a entrega das doações na 
Escola Providência, situada no 
Bairro de Novo Horizonte.

A ASSERJUF parabeniza a 
todos pela iniciativa.

Doação de Livros para a Escola 
Providência

DESTAQUE



CLASSIFICADOS

Vendo excelente terreno 
de 1.033m²  na  1ª 

Etapa do Condomínio 
Fazenda Real 

Residence 
(R$ 180.000,00).

Contato: (71) 99272-9312

DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

ABRIL 2019

A  Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta 
edição, o Demonstrativo Administrativo-Financeiro 
referente ao mês de ABRIL/2019. Os documentos 
fiscais comprobatórios estão no escritório à disposição 
de qualquer associado. Para maiores esclarecimentos, a 
diretoria da ASSERJUF estará à disposição pelo e-mail: 
asserjuf@trf1.jus.br.

Caro(a) Associado(a),

PRESTAÇÃO DE CONTAS$$

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

DESPESAS OPERACIONAIS ²

RESULTADO

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 

RESULTADO

RESULTADO DO MÊS

(1) CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. (2) DESPESAS COM FOLHA; 
IMPOSTOS; CONTABILIDADE; JURIDICO; TELEFONE; INTERNET; 

BRINDES E PRESENTES.  (3 )OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (4) OUTRAS 
DESPESAS.

4

R$ 38.483,87

R$ 39.531,85

- R$ 1.047,98

R$ 19.137,85

R$ 15.500,09

R$ 3.637,76

R$ 2.589,78 Ingressos: Ramal 2795


