
06/02 - Simone Areas Alves
07/02 - Manoel Paim de Abreu Filho 
07/02 - Dr. Iran Esmeraldo Leite
09/02 - Ana Sueli Macedo Araújo
09/02 - Aparecida Camargo Davi Cardoso
09/02 - Maria do Carmo Barbosa dos Santos
09/02 - Otto Martins Filho
09/02 - Juliana da Arcela Seixas de Souza
09/02 - Renata Zacarias Esteves Ghissoni de Carvalho

03/02 - Ana Claudia de Castro Dunham Nascimento
03/02 - Raimundo Luis Luz Filho
03/02 - Marco Antonio Ponde de Brito
04/02 - Norberto Menezes e Silva
05/02 - Aguido Miranda Barreto
05/02 - Tereza Cristina Lustosa de Oliveira
06/02 - Antonio de Jesus Groba
06/02 - Manoel Pinto Rodrigues da Costa Neto
06/02 - Romário Santana Viana
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CORRENDO COM A FÉ E O CORAÇÃO

Incontáveis corridas e conquistas enriqueceram o currículo de maratonas de Edésio de Oliveira Santos, 
funcionário da SERVIT, empresa terce ao longo da sua trajetória. Persistir é uma palavra que encaixa 
perfeitamente em seu vocabulário, além da sua fé inabalável na sua crença e na sua determinação como 

corredor. Competições menores e de grande calibre como a Corrida 
de São Silvestre e outras maratonas 
de mais de quarenta quilômetros de 
extensão se tornaram rotineiras para o 
corredor conhecido da Justiça Federal. O 
ano de 2019 foi um ano glorioso para Edésio 
na São Silvestre, obtendo duas 
marcas promissoras: a primeira foi chegar 
na 175ª colocação no geral; a segunda em 
6º lugar na categoria, tudo isso incluindo o 
fato de ter lhe ocorrido uma lesão na perna 
e sem a ajuda de um patrocinador sequer. 
Os seus amigos, colegas de trabalho, 
familiares e servidores da Justiça observam 

o seu esforço e empenho, pois além de um atleta aplicado, realizando seus treinos 
em períodos de sol intenso e chuvas extremas, não desiste nunca de seu propósito como 
maratonista. Cada dia é uma batalha diferente para Edésio, basta a ele resistir, como faz 
com bastante louvor e seguir em frente. Homem negro, com mais de 50 anos, disputando grandes competições de 
maratonas, é motivo de muito orgulho não somente para o seu estado, mas para o Brasil inteiro.

MANCHETE Pedro Chrysostomo

INFORME JURÍDICO

Servidores aposentados nos últimos 5 anos que efetuaram o saque da sua conta PASEP podem ter recebido valor 
muito inferior ao que realmente tem direito.                   

Normalmente o que se observa na prática é que os servidores que sacaram o PASEP nos últimos 5 anos e que 
iniciaram serviço público antes de 05/10/1988, quase que em sua totalidade, encontram falhas nos valores apresentados 
pelo Banco do Brasil, isto quando o Banco não deixa de informar corretamente os valores e os cálculos que lhe foram 
aplicados, dissimulando situação de retirada de valores do PASEP do beneficiário.

Decisões judiciais têm aplicado o entendimento de que aqueles que sacaram o PASEP nos últimos 5 anos e que iniciaram 
serviço público antes de 05/10/1988,  não levantaram os valores corretos, que não foram atualizados devidamente pelo 
agente operador do sistema PASEP.

Aqueles que se encontram nessa situação devem apresentar os extratos e microfilmagem fornecidos pelo Banco desde 
1988 para verificação da possibilidade de ajuizamento da ação.
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CONSELHO FISCAL 2019 / 2021

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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FIQUE DE OLHO!

Se você ainda não pegou o seu 
brinde de final de ano, 
ainda está disponível 
no escritório da 
ASSERJUF.  Corre 
que ainda dá tempo de 
garantir o seu!!

CINEMA

AGENDA 

Arlequina (Margot Robbie), 
Canário Negro (Jurnee 
Smollett), Caçadora (Mary 
Elizabeth Winstead), Cassandra 
Cain e a policial Renée Montoya 
(Rosie Perez) formam um 
grupo inusitado de heroínas. 
Quando um perigoso criminoso 
começa a causar destruição 
em Gotham, as cinco mulheres 
precisam se unir para defender 
a cidade.

Aves de Rapina

Disponível em sessões dos 
shoppings Paralela, Barra e 
da Bahia.

Jojo Rabbit
Alemanha, durante a Segunda Guerra 
Mundial. Jojo (Roman Griffin Davis) é 
um jovem nazista de 10 anos, que trata 
Adolf Hitler (Taika Waititi) como um amigo 
próximo, em sua imaginação. Seu maior 
sonho é participar da Juventude Hitlerista, 
um grupo pró-nazista composto por outras 
pessoas que concordam com os seus 
ideais. Um dia, Jojo descobre que sua mãe 
(Scarlett Johansson) está escondendo uma 
judia (Thomasin McKenzie) no sótão de 
casa. Depois de várias tentativas frustradas 
para expulsá-la, o jovem rebelde começa a 
desenvolver empatia pela nova hóspede.
Disponível em sessões dos shoppings 
Salvador, Glauber Rocha, Barra e da 
Bahia.

Fonte: http://www.adorocinema.com/
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