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Vem aí um novo semestre
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Ainda dá tempo de estudar 
neste ano! 
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conveniadas: 

Economia

CONVÊNIOS



EDIÇÃO Nº 790 / SALVADOR/ BA - 24 DE JUNHO DE 20202 falaJuf

BEM-ESTAR
 A pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) trouxe mudanças importantes 
no dia a dia das crianças. Apesar das estatísticas indicarem ser esta faixa etária 
a de menor mortalidade, comparando aos grupos de adultos e idosos, é possível dizer 
que todas as crianças estão suscetíveis às repercussões psicossociais deste momento. 
Não brincar ao ar livre, não ir à escola e não socializar têm causado mudanças de 
comportamento como agressividade, medos exagerados ou regressões.
 A família deve estar atenta a estes sinais e é necessário conversar 
abertamente sobre a pandemia, sobre cuidados e prevenção, numa linguagem 
que a criança compreenda. Falar sobre a importância da rotina da casa e dos 
estudos, desenvolver atividades lúdicas como desenhos e brincadeiras ajudam a diminuir 
o estresse. Acolher as emoções dos seus filhos e dar espaço para a expressão dos seus 
sentimentos são maneiras eficazes de lidar com os efeitos do distanciamento social.
               O que é a Terapia Cognitivo- Comportamental? 
 Entre as décadas de 60 e 70,  o médico psiquiatra Aaron Beck percebeu 
certos padrões de pensamentos em seus pacientes com o diagnóstico de depressão. 
Ele constatou que estes pensamentos se originavam de crenças negativas e 
desenvolveu um tratamento de curta duração para estas pessoas. Os resultados foram muito positivos porque houve uma melhora 
significativa no humor destes pacientes. Foi assim que surgiu a Terapia Cognitiva, baseada em evidências científicas, que hoje conhecemos 
como Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). 
 A TCC não trata apenas a depressão, e seus resultados são muito positivos para a grande maioria das demais demandas e 
transtornos, como ansiedade, síndrome de pânico, dentre outras, porque o paciente/cliente aprende a conhecer, monitorar e gerenciar 
seus pensamentos, sentimentos e emoções. Para tanto, são utilizadas diversas técnicas e todo o processo terapêutico é construído de 
forma estruturada e colaborativa com o paciente/cliente. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, casais, famílias e grupos podem ser 
beneficiados pela TCC. Ao escolher a abordagem TCC para atendimento, o profissional de psicologia implica uma grande dedicação aos 
estudos, além de, principalmente, estar atento à demanda do paciente/cliente de forma sensível e empática, acolhendo-o e apoiando-o 
para promover e implementar mudanças funcionais em sua vida, de modo a alcançar a saúde mental e bem-estar emocional de forma 
eficaz e duradoura. 

SOBRE A CLÍNICA
 A clínica VidaPsi, conveniada ao Pro-Social, foi inaugurada em 2019 pela psicóloga Fabiana Costa, especialista em TCC. 
Caracteriza-se por ter uma visão acolhedora e multidisciplinar, que tem como foco o cuidado com o ser humano de forma integral. Atende 
crianças, adolescentes, jovens, idosos e casais. Os profissionais da clinica VidaPsi possuem formação sedimentada e vasta experiência 
na área da psicologia, psiquiatria e nutrição e trabalham com integridade e compromisso.
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Texto de Ana Cláudia Barros 
- Psicóloga - CRP 03/17.309, 
especializada em Terapia 
Cognitivo-Comportamental.

Sugerido por Sandra Barros (Aposentada) 

Contatos

ClÍnica Vidapsi 
Instagram: @clinica.vidapsi
Endereço: Arthur de Azevedo Machado, 
n. 1459, Edf. Internacional Trade Center, 
Sala 2017, STIEP - Salvador / BA - 41770-
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Ana Cláudia Barros – Psicóloga – CRP 
03/17.309        
Instagram: @ana_claudia_psi     E-mail: 
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WhatsApp:  (71) 98243-4962 / Clínica:  
(71) 3561-4101 / (71) 998517-3007

Crianças na pandemia

Para incluir um novo usuário na Vitalmed envie: Nome, CPF, 
Data de Nascimento, Endereço com Ponto de Refrência e 
Contato para o e-mail: asserjuf@uol.com.br

INFORME

Você sabe como incluir um novo usuário na Promédica?
Só pode colocar como dependente esposo(a) e filhos menores de 24 anos e o titular tem que 
fazer a adesão também.
 
STANDARD - ENFERMARIA -  R$ 729,83
ESPECIAL   - APARTAMENTO - R$ 1.114,70
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Pip   ca  com  P  menta Luiz Goulart - 16ª Vara

Fonte: http://chacais-sempre-espreitam.blogspot.com/

1 - HOMEM COMUM – Este foi o quarto livro que li do 
escritor Phillip Roth após Adeus Columbus, Complexo 
de Portnoy e O Teatro de Sabbath. O prolífico autor de 
mais de 30 romances aqui conta uma história de perda 
e arrependimento do protagonista lembrando da sua 
infância despreocupada, as conquistas da idade adulta 
até a velhice quando seus amigos estão morrendo e ele 
se deteriorando fisicamente com filhos que o desprezam 
e três casamentos destruídos.
2 - A CONFRARIA DOS ESPADAS – Após ter lido o 
excepcional Agosto, vi uma lacuna na minha leitura de 
Rubem Fonseca. Decidi reiniciar por este livro de contos, 
gênero que era o ponto forte do autor, sem desmerecer 
seus ótimos romances. Mas, diferentemente de outros 
livros dele, este tem a marca do minimalismo e da 
concisão e não foi muito bem recebido pela crítica. Acho 
que não recomecei pelo melhor.
3 - BARTLEBY, O ESCREVENTE- O segundo livro que li de Herman Melville após 
vencer o calhamaço que foi Moby Dick. Trata-se de um quase conto e é mais leve 
e acessível, com humor, inclusive. A história de um advogado do século XIX que 
contrata um novo copista. E entra Bartleby em cena. O personagem é tão marcante 
que fascina até hoje leitores e críticos e filósofos contemporâneos como Gilles 
Deleuze e Jacques Derrida escreveram textos sobre ele.
4 - A LITERATURA COMO TURISMO – Antologia poética de João Cabral de Melo 
Neto organizada pela sua filha. São poemas feitos durante cinquenta anos como 
diplomata na Espanha, Inglaterra, Senegal, Equador e Honduras retratando a 
cultura e a paisagem de lugares que o marcaram, pincipalmente Sevilha a cidade 
mais cantada pelo poeta.
5 - SALEM –O segundo livro publicado por Stephen King, em 1975. É abertamente 
inspirado em Drácula de Bram Stoker e é ambientado na cidadezinha de 
Jerusalem's Lot, na Nova Inglaterra. Conta a história de três forasteiros: um escritor 
que viveu na cidade quando criança e quer acertar contas com o passado; um 
menino obcecado por monstros; e um homem misterioso que abre uma loja de 
antiguidades na cidade. Vários assassinatos medonhos passam a acontecer e um 
grupo de sobreviventes decide fugir mas precisa livrar a cidade de vampiros.
6 - 1.356 – O sexto livro de Bernard Cornwell que li após Stonehenge, Azincourt 
e os três volumes das Crônicas de Artur (O Rei do Inverno, O Inimigo de Deus e 
Excalibur). O título evoca um dos anos mais devastadores da Idade Média após 
a peste negra assolar a Europa. É o quarto volume da série A Busca do Graal 
(precedida por O Arqueiro, O Andarilho e o Herege, que não li ainda). Passa-se no 
meio da Guerra dos Cem Anos entre a Inglaterra e a França. Aqui o arqueiro inglês 
Thomas de Hookton disputa da posse de la Malice, a espada usada por São Pedro 
para defender Jesus Cristo. Crê-se que quem possuir a espada vencerá qualquer 
guerra.
7 - OUTSIDER – Talvez o mais recente livro de Stephen King (ele tem mais de 
60) e adaptado para uma série de tv. A partir da morte brutal de um menino, as 
testemunhas e digitais levam a autoria a um treinador de beisebol infantil. Após sua 
prisão, descobre-se que ele estava bem longe da cidade no momento do crime. É 
possível uma pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo?  O mestre Stephen 
King adiciona à trama uma criatura sobrenatural (o Forasteiro) que se alimenta dos 
terrores das suas vítimas, sem deixar de discutir um dos fenômenos mais atuais da 
sociedade, as fake news e suas consequências terríveis.
8 - OS SERTÕES –Um dos meus orgulhos: ter lido na íntegra a obra prima de 
Euclides da Cunha. A leitura é difícil. As duas primeiras partes têm parágrafos 
inteiros com termos científicos de botânica e geologia e muitas pessoas não 
conseguem ir adiante na leitura. Há edições que só trazem a terceira parte que é 
a luta em si. A história sobre a conquista do arraial de Canudos no sertão baiano 
foi publicada em 1902 é o primeiro livro-reportagem do Brasil. Foi adaptado para o 
cinema e também é tema de outro livro maravilhoso: A Guerra do Fim do Mundo, 
do peruano Mario Vargas Llossa.
9 - A CIVILIZAÇÃO DO OCIDENTE MEDIEVAL – Livro de Jacques Le Goff, um 
dos maiores medievalistas do mundo e traduzido em mais de 20 países. É um 
dos livros mais importantes sobre a Idade Média e trata dos principais aspectos 
daquele período como os religiosos, políticos, econômicos e sociais do ocidente 
medieval. Para quem gosta dessa parte da História (eu adoro), é um livro essencial 
e saboroso.
10 - A VOLTA NO PARAFUSO – Eu já havia lido três outros livros excelentes do 
autor Henry James (Retrato de uma Senhora, A Fera na Selva e Lady Barberina). 
Esse foi um dos maiores sucessos do autor que, ao contrário das obras anteriores, 
é uma história de terror com uma preceptora lidando com um casal de crianças 
possuídos por dois espíritos de ex-funcionários de um casarão da Inglaterra. Há 
um subtexto de exaltação sexual reprimida da era vitoriana. Já foi adaptado para o 
cinema, inclusive com o filme brasileiro Através da Sombra.
11 - BAGAGEM- O primeiro livro da excepcional poeta Adélia Prado que li e também 
seu livro de estreia. Já havia lido diversas poesias dele pela internet, mas aqui tive 
o prazer de ler o livro na íntegra. Foi publicado em 1976 sob recomendação de 
ninguém menos do que Carlos Drummond de Andrade
12 - MISERY – Famoso livro de Stephen King, adaptado com sucesso para o 
cinema como Louca Obsessão, rendeu à atriz Kate Bates, no papel da enfermeira 
Annie Wilkes, o Oscar, o Globo de Ouro e a 17ª honrosa colocação entre os 100 
maiores vilões do cinema, lista organizada pela  American Film Institute (bem à 
frente de Drácula, Freddy Krueger e Coringa). História de desespero onde um 

escritor é sequestrado pela sua maior fã, a psicopata Annie 
Wilkes, que o obriga na base de tortura, a reescrever seu último 
livro onde ele matara a heroína Misery.
13 - WILD CARDS 5- JOGO SUJO – No quinto volume 
dessa coleção de contos de ficção organizada por George 
R. R. Martin estamos 40 anos depois da disseminação de 
um vírus alienígena que contaminou parte da população da 
Terra e transformou parte da população mundial em super-
humanos (Ases) e outra parte em deformados terríveis e 
párias (Coringas). No Bairro dos Coringas em Nova York, esse 
volume mostra uma violenta guerra de rua entre a Máfia e a 
gangue Punhos Sombrios. No meio dessa guerra um grupo de 
heróis permanece nas sombras em guerra contra os poderes 
do submundo.
14 - DIAS DE ABANDONO – O 7º livro que li da italiana Elena 
Ferrante após sua Tetralogia Napolitana adaptada para série 

de tv (A Amiga Genial, História do Novo Sobrenome, História de Quem Foge e 
de Quem Fica e A História da Menina Perdida), além dos livros A Filha Perdida 
e Um Amor Incômodo. Os temas dela são muito do universo feminino, o que 
nunca foi meu forte. Aqui ela retorna a esse universo com uma mulher traída e 
abandonada que tem que lidar com questões que a destroem psicologicamente 
como a administração da casa, doenças das crianças, a péssima relação com a 
filha birrenta e a solidão. Foi difícil para mim ter empatia pela personagem que me 
pareceu existencialmente uma vítima rejeitada.
15 - A HISTÓRIA SECRETA DE PARIS – São mais de 580 páginas para atravessar, 
mas este é um livro encantador com um subtítulo:  “Como ladrões, vigaristas, 
cruzados, santas, prostitutas, déspotas, anarquistas, poetas e sonhadores 
transformaram um povoado gaulês na cidade luz da Europa”.  O jornalista Andrew 
Hussey apresenta uma infinidade de personagens que originaram a Paris que 
conhecemos hoje, desde as tribos que viviam na região antes da chegada do império 
romano até os intelectuais e poetas atuais, passando pelos reis, imperadores e 
incontáveis massacres, guerras, revoluções, pestes e combates intermináveis. 
Uma obra fundamental para quem quer realmente saber sobre Paris.
16 - WILD CARDS 6 – ÁS NA MANGA – Todo esse volume se passa em 1988 em 
Atlanta, ao contrário dos outros volumes que basicamente são em Nova Yorque. 
Aqui o livro inteiro ocorre durante a convenção do partido democrata que definirá 
quem irá ser indicado à para concorrer à presidência: o senador Hartmann (apoiado 
pelos Curingas) ou o pastor Barnett (que prega que os Curingas carregam um vírus 
demoníaco e devem ser presos em campos de concentração).
17 - A DITADURA ACABADA – Finalmente encerrei a série sobre a ditadura 
brasileira do jornalista Elio Gaspari interrompido há anos. Havia encerrado a leitura 
dos quatro primeiros volumes (A Ditadura Envergonhada, A Ditadura Escancarada, 
A Ditadura Derrotada e A Ditadura Encurralada). O último volume demorou anos 
para sair e recebeu Grande Prêmio da Crítica de Literatura da APCA e mostra o 
período de 1978 a 1985, o final do governo Geisel, a posse de Figueiredo, a eleição 
de Tancredo Neves, a abertura política e o fim do AI-5 com manifestações pela 
anistia e pelas eleições diretas.
18 - A COLEIRA DO CÃO – Se no começo do ano eu disse que tinha recomeçado 
a ler Rubem Fonseca após o romance Agosto e não escolhi seu melhor livro de 
contos com A Confraria dos Espadas, agora acertei. Este foi o segundo livro de 
Rubem Fonseca, lançado em 1965 e é composto de oito contos que são a síntese 
das melhores qualidades do contista. O primeiro conto: “A Força Humana”, foi 
tido pelo crítico Wilson Martins como um dos melhores da literatura não apenas 
brasileira como da literatura universal. Ele integra o livro “Os Cem Melhores Contos 
Brasileiros do Século XX”.
19 - NOVEMBRO DE 63 – Mais uma obra magistral do mestre Stephen King. 
Também foi adaptada para uma série de tv como inúmeros outros livros do 
autor. Escrevi no blog uma resenha completa sobre o livro e vou apenas resumir: 
espetacular. A série é estrelada pelo ator James Franco.
20 - COMPLÔ CONTRA A AMÉRICA – Quinto livro de Phillip Roth que li. Diferente 
de todos os seus outros livros, que abordam temas reais com uma pegada 
naturalista, aqui o autor cria uma ficção baseada na premissa de que o herói 
americano Charles Lindbergh, primeiro homem a cruzar o Atlântico em um voo 
sem escalas, em 1927, é eleito presidente e, ao apoiar Hitler e o nazismo, leva 
terror à comunidade judaica. Adaptado para uma série de tv com Winona Ryder e 
John Turturro.
21 - VARIAÇÕES ENIGMA – O segundo livro que li de André Aciman após o 
retumbante sucesso de Me Chame Pelo Seu Nome, adaptado para o cinema. Esta 
não é a continuação do romance anterior, que está em outro livro que ainda não li. 
Este é dividido em cinco partes, cada uma contando um episódio da vida amorosa 
de um rapaz bissexual chamado Paul, um jovem italiano que vive nos Estados 
Unidos.
22 - DÁLIA NEGRA – Romance de estreia do autor James Ellroy e início da brilhante 
carreira de um autor de ficção policial moderna. Aqui ele narra os bastidores 
da investigação de um crime real ocorrido em Los Angeles em 1947 quando o 
corpo torturado e estuprado de uma bela jovem é encontrado num terreno baldio. 
Trata-se de um romance noir clássico com todos os ingredientes do gênero. Foi 
adaptado para o cinema por Brian de Palma em 2006 com Scarlett Johansson e 
Josh Hartnett.

Aqui estão os 22 livros lidos entre Janeiro e Maio deste ano. Estão na ordem em que aparecem na ilustração acima e na lista abaixo. 
No mesmo período, do ano passado, li 27 livros. Então, estou abaixo da média do mesmo período do ano passado.

Livros de Janeiro a Maio
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AÇÃO SOLIDÁRIA

 Familiares e amigos se unem com o objetivo de encontrar uma 
medula compatível com a de Gustavo Almeida Chagas, de 3 anos. 
No dia 08/05/2020, Gustavo recebeu o Diagnosticado com Leucemia Mielóide Aguda 
(LMA) do subtipo M7 (Megacariocítica), decorrente de uma síndrome Mielo Displásica 
(SMD). É uma condição extremamente rara em crianças, que corresponde a 1% das 
leucemias pediátricas e acomete 0,5% pessoa a cada um milhão. Nesse sentido, 
além da quimioterapia e das transfusões de sangue e de plaquetas, Gu precisa 
de um doador de medula compatível, aparentado ou não, para alcançar a sua cura.  
Para ser um doador de medula óssea, basta procurar o hemocentro público do 
seu estado (na Bahia, é o HEMOBA) e manifestar o interesse de se cadastrar 
no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME). Será retirada 
uma pequena quantidade de sangue do candidato a doador, o qual deverá ser 
analisado por exame de histocompatibilidade (HLA), um teste de laboratório para 
identificar suas características genéticas que vão ser cruzadas com os dados de 
pacientes que necessitam de transplantes para determinar a compatibilidade. 
Caso sua medula não seja compatível com a de Gustavo, te incentivamos a ser 
o super-herói de outra pessoa! O transplante de medula óssea pode beneficiar 
o tratamento de cerca de 80 doenças em diferentes estágios e faixas etárias. 
Jornalista Responsável: Tiara Rubim 
Contato: 71 992785171 – tiararubim@gmail.com - @unidosporgu

CAMPANHA DE MEDULA ÓSSEA: Seja o super-herói de Gu

Mais informações: http://atarde.uol.com.br/bahia/noticias/2128959-campanha-mobiliza-
doacoes-de-medula-ossea-para-crianca-com-leucemia-rara

Sugerido por Tatiana Almeida (13ª Vara)

DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

NOVEMBRO 2019

A  Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição, o 
Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao mês de 
NOVEMBRO/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.
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Em virtude da prevenção ao novo coronavírus  os 
clubes AABB e Costa Verde concederam descontos nas 
mensalidades a partir do mês de junho até normalizar o 
retorno das atividades.
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