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Cumprindo determinações estatutá-rias, 
a Diretoria Executiva da Associação dos 
Servidores da Justiça Federal na Bahia 
– ASSERJUF, convoca os associados 
para uma Assembleia Extraordinária 
Virtual que será realizada no dia 09 de 
novembro de 2020 (segunda-feira), 
às14h, pela plataforma on-line do Google 
Meet com a seguinte pauta:
1) Apresentar proposta para a 
prorrogação dos mandatos da atual 
diretoria em razão da pandemia.
2) Apresentar o demonstrativo 
administrativo-financeiro da ASSERJUF.
3) Abrir o processo de eleição da nova 
DIRETORIA, para o biênio 2021/2023 
caso não seja aceita a prorrogação.
4) O que ocorrer.

Obs: No dia do evento acesse ou cole no 
navegador o link https://meet.google.com/vks-
vucs-ggy e clique em "Pedir para participar".

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL 
DIA 09/11 ÀS 14H, VIA GOOGLE MEET

07/11
Manoel dos Santos Filho 
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Claudio Henrique Santos de Oliveira



EDIÇÃO Nº 802 / SALVADOR/ BA - 03 DE NOVEMBRO DE 20202 falaJuf

NOVEMBRO AZUL
Um retrato inédito do câncer de próstata no Brasil  

A campanha Novembro Azul, 
realizada este mês para 
reforçar a importância da 

prevenção e diagnóstico precoce 
do câncer de próstata, ocorre em 
momento de maior isolamento social 
causado pela pandemia. Neste 
cenário, especialistas e órgãos da 
área médica alertam para os riscos 
da falta de acompanhamento médico 
e identificação inicial do segundo 
tipo de câncer mais comum entre os 
homens.

Além da pandemia, tabus como 
a ideia de agressão da masculinidade causada pelo  exame 
de toque retal, usado no processo de diagnóstico do câncer de 
próstata, ainda persistem, acrescentam os médicos. Na Bahia, 
até o final do ano, serão registrados 6.130 novos casos da 
doença, 1.090 na capital, segundo o Instituto Nacional do Câncer 
(Inca).

O engenheiro químico Paulo José Rodrigues, de 47 anos, 
começou a realizar o exame anual de toque retal aos 42 anos. 
Graças ao cuidado, descobriu um câncer de próstata de forma 
precoce, aos 44 anos. A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) 
recomenda o exame anual de toque retal a partir dos 50 anos. 
Homens com histórico familiar de câncer da próstata devem 
iniciar aos 40 anos.

Exame

"Na empresa onde trabalho, o indicado era a realização 
do exame de toque a partir dos 50 anos. Mas resolvi começar 
o cuidado um pouco mais cedo. E isso salvou a minha vida. 
Sempre tem uma brincadeira com relação ao exame e a questão 
da masculinidade, mas o importante é o autocuidado e a garantia 
da vida", diz Paulo.

Após a identificação do câncer, confirmada com a realização 
de exames auxiliares como o de sangue (PSA), Paulo fez a cirurgia 
de remoção do tumor e foi curado da doença. O presidente da 
SBU na Bahia, Lucas Batista, reforça que o diagnóstico precoce 
do câncer de próstata aumenta a chance de cura em mais de 
90%.

"No Brasil, por causa de fatores como os tabus e a pandemia, 
houve uma queda de 60% das cirurgias oncológicas. O problema 
deve gerar o aumento de tumores mais avançados. Por isso, o 
momento é de conscientização dos homens sobre a necessidade 
do acompanhamento médico e realização dos exames 
diagnósticos", afirma Batista.

De acordo com  Vinicius Carrera, oncologista especializado 
em câncer de próstata, quando o diagnóstico é tardio e o câncer 
faz metástase, formação de uma nova lesão tumoral a partir de 
outra, não existe mais chance de cura. "Nesse momento, ocorre 
apenas o uso de remédios paliativos para os sintomas causados 
pela doença", acrescenta.

Sintomas

O câncer de próstata pode causar sintomas como sangue na 
urina ou no sêmen, disfunção erétil, dores no quadril e nos ossos. 
No entanto, tais sintomas podem aparecer em estágios mais 
avançados da doença, com a ausência de qualquer alteração 
perceptível no início da doença, alerta o oncologista.

"O câncer de próstata tem comportamento distinto dos outros 
tipos de câncer. Por isso, tudo depende de cada caso, tornando 
essencial a realização dos exames anuais nas idades e situações 
indicadas. Existem casos em que não é preciso a realização de 

cirurgia, mas o tratamento mais 
usado é a cirurgia de remoção da 
próstata", explica Carrera.

O oncologista acrescenta que a 
tecnologia avançou e as cirurgias 
feitas para o tratamento do câncer de 
próstata garantem questões como a 
preservação vascular e conservação 
da potência sexual. Além disso, ele 
acrescenta que a cirurgia robótica 
veio facilitar ao cirurgião executar a 
cirurgia com maior precisão, rapidez 
e com menor efeito colateral ao 
paciente.

O que é

Tendo como principal função produzir uma secreção fluida 
para nutrição e transporte dos espermatozoides, a próstata 
também auxilia a continência urinária, controlando a passagem 
da urina.

De acordo com os especialistas, o câncer de próstata ocorre 
devido uma falha genética na célula do órgão, que começa a sofrer 
alteração na estrutura mais básica, o DNA e RNA, produzindo 
substâncias anômalas e crescendo sem organização, perdendo 
a característica da glândula, podendo migrar para outros lugares 
do corpo, principalmente os ossos e gânglios na região pélvica. 
Dessa forma, a célula da próstata começa a crescer e destruir os 
ossos e gânglios, provocando sintomas da doença.

Em fase inicial a doença geralmente não apresenta sintomas. 
Quando corre, se diagnosticada precocemente, o paciente pode 
ter 90% de chances de cura. Ao apresentar sintomas significa 
fase mais avançada com vontade de urinar com frequência, além 
da presença de sangue na urina ou no sêmen.

Cirurgia robótica é aposta de pacientes em Salvador

O autônomo Paulo Farias Soares, de 65 anos, optou pela 
cirurgia robótica para a retirada de um câncer de próstata na 
semana passada. Para o autônomo, a cirurgia, feita na capital, 
não foi muito invasiva, durou pouco tempo e foi indolor. Agora, 
ele segue com o acompanhamento médico e a realização de 
exames periódicos, a exemplo do PSA, para a confirmação da 
recuperação da doença.

Em Salvador, os hospital São Rafael (HSR) e Santa Izabel 
oferecem  o serviço de cirurgia robótica para casos como as 
cirurgias de remoção da próstata. De acordo com o chefe do setor 
de urologia do HSR, Frederico Mascarenhas, o procedimento 
oncológico traz bons resultados para o processo de recuperação 
do paciente.

“O tratamento cirúrgico conhecido como prostatectomia 
robótica consegue manter a potência sexual do homem em, 
aproximadamente, 90%. Além disso, a incontinência urinária 
fica próxima a zero e existe o rápido retorno ao trabalho”, diz o 
urologista.

Procedimento

Na prática, o robô tem quatro braços articulados que realizam 
movimentos de alta precisão, possibilitando a preservação de 
estruturas vitais do organismo. Enquanto um braço possui a 
câmera que permite a visualização dos procedimentos, os demais 
ficam livres para o manuseio dos instrumentos cirúrgicos.

Na comparação com a cirurgia convencional, a técnica é 
considerada minimamente invasiva, com maior precisão, menor 
dor e desconforto no pós-operatório, menor risco de sangramento 
e tempo de internação.

Fonte: A TARDE
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ARTIGO
SUSPÍRIA

A palavra "clássico" está assim definida no dicionário 
Houaiss: "7 - que obedece à regras; correto, puro, apurado; 
9 - que ou o que é considerado modelo no gênero".

Essas acepções são perfeitamente adequadas ao se avaliar 
Suspiria (1977, 98 min, disponível no serviço de streaming Amazon), 
filme do diretor italiano Dario Argento, uma referência no cinema 
com tramas no universo do policial, do suspense e do terror.

Suspíria conta a história de uma bailarina americana, Susie 
Bannion (Jessica Harper, em desempenho memorável) que está 
realizando o sonho de ir estudar numa prestigiada escola de dança 
na Europa, em Freiburg, Alemanha. Porém desde sua chegada, 
já no aeroporto, estranhas ocorrências impressionam a garota e 
atiçam-lhe os sentidos, e seu primeiro contato com a nova cidade a 
deixa apreensiva.

Na perspectiva de hoje alguns elementos dos efeitos especiais 
parecem risíveis e talvez estejam lá para tal fim, soam falso e exagerado. Mas o que é impossivel de se ignorar é a fotografia, com 
suas cores fortes que conferem ao filme uma atmosfera onírica, contribuindo para embaralhar o real sentido de algumas cenas, se 
representam o mundo real ou são produtos da imaginação ou delírio.

Contribui pra essa ambiguidade o roteiro que desenvolve a história combinando elementos de investigação policial, do mundo 
sobrenatural e  da avaliação psiquiátrica, numa trama de várias camadas em que o espectador aos poucos apreende que há algo 
estranho naquele ambiente em que Susie Bannion está mergulhada, mas não consegue descobrir o que seja isso.  

A música é mais um dos pontos fortes: a banda de rock progressivo Goblin compôs uma trilha que lembra uma caixinha de música 
mas em vez de tranquilizar o efeito é de tensão devido ao temor do que está além do mundo dos sentidos, o sobrenatural!

Suspíria teve uma recriação por outro diretor italiano, Luca Guadagnino, num filme lançado em 2018, com duração de quase uma 
hora a mais. Porém essa nova versão é tida como uma homenagem ao filme de 1977, do qual Luca Guadagnino se diz fervoroso 
admirador. Pois embora conserve o  fio condutor da trama - a bailarina americana que vai estudar na escola de dança européia - e seja 
importante pela força dos diálogos e pela brilhante atuação de Tilda Swinton (Madame Blanc), é muito diferente do original, sendo este 
novo Suspíria um filme que provoca reações fortes, ostentando correntes tanto de admiradores quanto daqueles que o execram.

E os deste último grupo, os que preferem o original de Dario Argento, exaltam o que esse filme tem de melhor: sua atualidade, sua 
violência estilizada que somente em poucas cenas chega a agredir, suas interpretações vívidas, seu visual de uma beleza absurda,  
o questionamento da sanidade humana e do que possa existir além do mundo dos sentidos, tudo isso a partir de um alto grau de 
consciência e habilidade no manejo de ferramentas técnicas do cinema - e o resultado é algo vivificante, inspirador, sem dúvida algo 
que se pode definir como Arte.    

 PC Alves

06 de novembro - Dia Nacional do Riso

CRISE? Só se for de RISO.



Para você receber 
os informes da 
ASSERJUF por 
whatsapp, é importante 

salvar o número 
71 3306-8382 

na agenda do celular.

SEMPRE COM VOCÊ!

Não está 
recebendo 

nossos e-mails?
 

Envie seu contato para: 
contato@asserjuf.org.br
Fique atento e receba todas 
as nossas novidades!
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 A ALFA FINANCEIRA (convênio da ASSERJUF) quer ajudar 
você a realizar os seus sonhos.  Só ela oferece Empréstimo 
Consignado e Consórcios com as melhores taxas do mercado. 

Ligue e faça sua simulação agora!!!
 
NOVIDADE!!! Agora, o ALFA conta também com 
CONSÓRCIO que lhe permite planejar viagem, festas de 
aniversários, formatura  bem como procedimentos cirúrgicos 

convencionais ou estéticos.
Cartas de crédito de R$ 7 a 14 mil.

REBECA SANTOS (71) 99728-1092 (WhatsApp) / 98209-
9266 / 2105-7301  

E-mail: rebeca.santo@bancoalfa.com.br

CONVÊNIO


