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Aniversário
25/09 - Nahon Francisco Teixeira Santos
25/09 - Mariana Mendonça Lima
26/09 - Jose Carlos da Silva Neves
27/09 - Jamylle de Mello Santos Leahy
27/09 - Edmar Silva Pires
27/09 - Suzanna Karla Silva do Nascimento

23/09 - Orlando Gonçalves Bittencourt
23/09 - Maria Eliana Brito de O.Poleto Barreto
23/09 - Leticia Negrão de Souza
24/09 - Antonio Pereira de Alencar
24/09 - Katia da Costa  Alcantara
25/09 - Marcos Cleber Ramos Profeta

28/09 - Ondina Rita Urbano Lau
29/09 - Renata Peixoto Pinheiro
29/09 - Rita Auxiliadora Miranda F. Cardoso
29/09 - Sergio Luiz dos Reis Lasserre
30/09 - Gesner Braga de Araujo Junior
30/09 - Lorenna Bahia Menezes
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ASSERJUF - Associação dos Servidores da Justiça 
Federal na Bahia
Av. Ulisses Guimarães, 2631 - Sussuarana
Salvador - Ba - CEP. 41.213-000

DIRETORIA EXECUTIVA
Vera Maria Barros Pereira ( CEMAN)
Luzineide Araújo de Oliveira (SEBIB)
DIRETORIA ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA
Marlene de Jesus (13° Vara)
Águido Miranda Barreto (NUCJU)
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS, COMUNICAÇÃO 
E EVENTOS
Manoel Pinto Rodrigues da Costa Neto (CEMAN)
Cristina Simões de Oliveira (CEMAN)

CONSELHO FISCAL 2017 / 2019

Suplentes
Adalice Menezes de Almeida
Dirceu Lelis Aranha
José Zito dos Santos

Titulares
Paulo Márcio Rodrigues de Souza
Joilton Pimenta da Silva
Claudio Henrique Santos de Oliveira
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Saúde e Bem Estar 

 A terapia bioortomolecular consiste em um tratamento que visa 
restabelecer o equilíbrio químico do organismo mediante o uso tópico 

de minerais quelatados e seus complexos aplicada em disfunções estéticas e 
terapêuticas, corrige os desequilíbrios atômicos, moleculares, celulares teciduais e 
orgânicos e tem como foco principal aumentar a energia vital de equilíbrio do corpo, 
além de neutralizar os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce, 
pois aumenta as reações catalíticas de defesa. A terapia Bioortomolecular utiliza 
princípios da terapia ortomolecular, da oligoterapia e da filosofia oriental. A junção 
das três terapias possuem o objetivo de nutrir o corpo de energia dos elementos 
químicos (elétrons) para neutralizar os radicais livres e equilibrar as reações 
químicas, prevenindo e auxiliando no combate á ansiedade, gordura localizada, 
estrias, flacidez, rugas, manchas, dores musculares.
 Utilizando géis minerais quelatados e seus complexos, a terapia provoca a 
reposição energética e transdermica por meio da pele para burlar o envelhecimento 

natural, as suas formulações conseguem fazer a correção da energia biocelular, além de auxiliar o organismo a eliminar e 
neutralizar toxinas, radicais livres, promovendo saúde, beleza e bem estar.
 Quando usado os bioortomoleculares de forma tópica, pode tratar várias disfunções como acne, pele envelhecida, celulite, 
gordura localizada, flacidez entre outros. A profissional Edlea Muniz trouxe essa novidade para o Espaço terapêutico e convida a 
todos para conhecer essa nova forma de se ver a estética.

Tratamentos estéticos com técnicas 
Bioortomoleculares oferecem diversos benefícios

SINDJUFE-BA envia servidores da base para tratar 
com TRF 1 sobre possibilidade de remoção "ex officio"

Como deliberado em Assembleia Setorial realizada no dia 
20 de agosto de 2019, os servidores Walker Matos e Valter 
Freitas Jr. estiveram no Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, nos dias 04 a 06 de setembro, para tratar de tema 
relativo à reorganização jurisdicional da Justiça Federal 
no Estado da Bahia.

A referida viagem teve como objetivo levar àquela Corte 
a preocupação de servidores da Justiça Federal da Bahia 
com relação à possibilidade de remoção "ex officio", em 
decorrência do que venha a ser decidido no processo SEI 
n. 0011499-30.2018.4.01.8004.

Em diálogos com autoridades e representantes do TRF 1, 
os servidores obtiveram  como resposta o compromisso 
de que será dada especial atenção ao caso, tendo 
sido registrado, por mais de uma vez, e por todos os 
interlocutores, que tal modalidade de remoção não faz 
parte da cultura do TRF da 1ª Região, que procura, ao 
máximo, realizar seus ajustes estruturais sem que, para 
tanto, sejam adotadas medidas traumáticas em relação 
aos servidores.

“Retornamos a Salvador com a certeza de que transmitimos 

o sentimento dos nossos colegas, e de que à questão será 
dado o merecido tratamento. Agradecemos a confiança 
que nos foi depositada e parabenizamos a Direção do 
SINDJUFE-BA pelo incondicional apoio”, declarou Valter 
Freitas Jr.

Ao retornarem a Salvador,  os referidos  servidores  
encaminharam ao SINDJUFE-BA sugestão de texto, 
sucinto e objetivo, para fim de encaminhamento ao aludido  
processo eletrônico,  nos seguintes termos:

"Exmo. Sr. Dr. Presidente do Tribunal Regional Federal da 
1a Região

O SINDJUFE-BA, na qualidade de legítimo representante 
dos servidores do Poder Judiciário Federal no Estado 
da Bahia,  ante a preocupação geral com os possíveis 
desdobramentos deste processo SEI n. 0011499-
30.2018.4.01.8004, que trata da reorganização 
jurisdicional da Justiça Federal no Estado da Bahia, vem 
pedir que esse colendo Tribunal não recorra à remoção de 
ofício para provimento de vagas, independentemente do 
redesenho estrutural que venha a ser feito, em face dos 
efeitos nefastos que essa drástica medida representa para 
os servidores.

Pede deferimento."

Por Valter Gomes
FALA ASSOCIADO...

HUMOR

VOCÊ SABIA?
Phoenix 0.1 se tornou o Firefox e é até hoje um dos navegadores mais populares do mercado
 
No dia 23 de setembro de 2002 um grupo de antigos funcionários da Netscape disponibilizou na web uma versão de 
um navegador que eles estavam desenvolvendo. Chamado então de Phoenix 0.1, ele foi o embrião para o atual Mozilla 
Firefox, que completou 17 anos nesta segunda, 23.
 
O desenvolvimento do Firefox começou anos antes. Em 1998, programadores do Netscape, então um dos mais 
populares navegadores do mercado, iniciaram um novo projeto de código aberto que foi chamado de Mozilla.
 
Eles lançaram a primeira versão do navegador em 2002, mas foi apenas em 2004 que o Firefox ganhou vida na forma 
como é conhecido hoje. No dia 9 de novembro daquele ano, o Firefox 1.0 foi oficialmente lançado.
 
Atualmente, cerca de 450 milhões de pessoas usam o Firefox em todo o mundo. Ele é o terceiro navegador mais 
popular do mercado, perdendo para o Chrome e o IE, mas tem uma vantagem em relação aos concorrentes: é o único 
que é totalmente de código aberto, o que significa que qualquer pessoa tem acesso a todos os códigos do Firefox e 
pode modificá-lo da forma como quiser.
 
Essa possibilidade de personalização do browser ajuda a torná-lo popular. A Mozilla afirma que mais de 3 bilhões de 
extensões já foram baixadas pelos usuários do Firefox, e que 40% do código atual dele foi escrito por voluntários.
O próximo passo para a Mozilla é o mercado de smartphones. A fundação lançará no começo do ano que vem em 
parceria com a Vivo o Firefox OS, que chegará primeiro ao Brasil.

https://olhardigital.com.br/noticia/primeiro-navegador-da-mozilla-completa-10-anos/29276
Atualizado por: Pedro Chrysostomo

Por Edlea Muniz



Modelo: Cooktop 4 Bocas Brastemp a Gás - Ative! BDD61AE  Produto novo, nunca usado, dentro da caixa e com nota fiscal!   
Temos um similar aqui em casa e super recomendamos esse 

Cooktop! Ele é prático e moderno, vai facilitar muito o seu dia a 
dia, principalmente na hora de preparar aquela receita de familia.  

Possui queimador megachama com mais potência e agilidade. 
Tem também acendimento superautomático e botões removíveis 

mais fáceis de limpar. Tudo para você ter menos trabalho . O 
motivo da venda é que por um lapso, erramos na medida da 

pedra onde seria instalado. 
 

Contato: (71) 98897-1472 
 

CLASSIFICADOS

Vendo casa em Ipitanga (Lauro de Freitas), 110m² de área 
construída, 500m² no total. Possui 3 quartos sendo uma suíte, sala 

ampla, garagem coberta, canil. A 1 km da praia.

Valor: R$ 400.000,00
Denise (R. 2605, SECAM)

Vendo apartartamento no Bairro do Imbuí, reformado, 2/4 sendo 
uma suíte, duas salas amplas, cozinha americana em porcelanato 
e azulejo português, com armários novos e bancada em granito, 

área de serviço com dispensa, uma garagem coberta, um banheiro 
social, segurança 24h, condomínio com parque infantil, quadra 

poliesportiva, piscina adulto e infantil.
Mansão Perestroika, ao lado do CCI (Centro Comercial do Imbuí), 

ótima  acessibilidade, próximo a shoppings, padarias, escolas, 
faculdades, academias, clínicas e laboratórios, ponto de ônibus e 

metrô;

Valor 520.000,00
Denise (R. 2605, SECAM)

ANÚNCIO!
- O abrir e fechar do congelador e do pote de sorvete faz com que o 
mesmo, obviamente, derreta e perca ar. Por isso que após alguns dias 
de consumo, o sorvete que você tinha quando abriu o pote não está 
mais tão macio!
- Sorvetes caseiros devem ser preferencialmente consumidos no 
mesmo dia do preparo ou guardados até no máximo dois dias.
- No caso de sorbets, que são sorvetes bem mais delicados, colocar 
um filme plástico debaixo da tampa também ajuda na conservação.
- Sorvetes a base de creme geralmente podem ser guardados por mais 
tempo, porém não existe uma durabilidade fixa. Sendo assim, verifique 
sempre a recomendação da receita.
- A qualidade dos ingredientes é crucial para o resultado final!
- Da mesma forma que para os Macarons, as claras enevelhecidas são 
melhores para as receitas de sorvetes do que as frescas.

Dicas para fazer sorvetes

REDE DE DICAS

https://www.daninoce.com.br/gastronomia/segredos-
e-dicas-sobre-produtos/dicas-para-fazer-sorvetes/

ANNEYS & ANJOS ADVOGADOS

E-mail: costaanjosadvogados08@gmail.com

Telefone: (71) 3042-2355 / (71) 9 8790-2355 / 9 8112-6498

Endereço:  Rua Frederico Simões , n° 153, Ed. Empresarial 
Orlando Gomes, sala 505, Caminho das Árvores, CEP: 

41820-774, Salvador-BA

Desconto: 15% de desconto que couber a tabela da OAB/
BA.

NOVO CONVÊNIO

Informamos que o reajuste da Promédica deste ano foi de 
12%, mas a diretoria recorreu e conseguiu para o mês de 
setembro/2019 o reajuste de 10% e a partir do mês de 
outubro/2019 o reajuste fixado será de 9%.

Outubro:

Setembro:

Standard: R$ 729,83
Especial: R$ 1.114,70

Standard: R$ 736,53
Especial: R$ 1.124,93

REAJUSTE

Caro(a) associado(a),

%


