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Estamos chegando ao final de 2020. Um ano muito difícil. Jamais vivemos uma situação crítica igual a essa. 
Desde o mês de março que fomos obrigados a ficar em casa, tendo que  trabalhar em home office, fugindo 
das aglomerações e nos isolando em nossas residências. Assistimos, impotentes, à chegada do novo vírus e 

nos tornamos reféns dele. A economia arrefeceu, muitos negócios faliram, a cidade se esvaziou, shoppings fecharam, as 
praias ficaram desertas, enfim, nossa vida virou de cabeça pra baixo.

A guerra contra um inimigo invisível e poderoso nos levou a lutar dentro de casa, com as armas mais simples: água, 
sabão e álcool em gel. Descobriram que máscaras nos protegiam e elas nos deram mais segurança de sair às ruas para 
ir ao mercado e à farmácia.

Vimos nossos parentes, jovens ou idosos, adoecendo e morrendo sem ao menos podermos comparecer para dar-lhes 
o último adeus (paramos aqui para prantear e homenagear nossos colegas Rosemary Gonçalves da Silva e Hercules 
Castro Bezerra... Que morreram vítimas da COVID).

Vimos o governador e o prefeito tomando atitudes enérgicas no intuito de conter a propagação do vírus para proteger 
a população. Compraram respiradores, abriram hospitais, contrataram mais leitos de UTI e até hotéis para que os médicos 
e enfermeiros não contaminassem  suas famílias ao voltar pra casa. Agiram como verdadeiros líderes políticos colocando 
a vida do povo acima dos interesses econômicos. Nosso regime é capitalista e a Economia é um pilar fundamental para 
o país e o não funcionamento da indústria e do comércio nos levou a uma crise econômica seriíssima, mas o bem maior 
de uma nação é o seu povo.  

Somos testemunhas do esforço dos profissionais que trabalham na linha de frente na área da saúde. Inúmeros deles 
perderam a vida nessa batalha. Vimos a força do SUS no atendimento aos mais carentes e, mais do que nunca, devemos 
defender a continuação do Sistema Único de Saúde. Lutemos para melhorá-lo e não extingui-lo ou privatizá-lo.

E em meio a tudo isso uma avalanche de fake news aterrorizando a população, levando muitas pessoas à descrença 
dos que estavam tentando defendê-los do efeito devastador do novo vírus. A imprensa e as redes sociais desempenharam 
um papel preponderante na disseminação das informações, ajudando na divulgação das medidas higiênicas preventivas 
que salvou muitas vidas.

Mas a vida segue em frente e ESPERANÇA é a palavra de ordem, por isso resolvemos presentear nossos associados 
com gotas de esperança. Em outubro, no dia do servidor, a ASSERJUF deu aos seus associados ativos máscaras com 
três barreiras de proteção, dentro das especificações da Organização Mundial da Saúde. E agora em dezembro demos 
para todos um “cooler” porque acreditamos que tudo isso vai passar e nós vamos passear na praia ou no campo e vamos 
levar bebidas refrescantes geladinhas para matar nossa sede de liberdade, de usufruir novamente do vento no rosto na 
amplidão dos espaços. Vamos novamente ter a liberdade de desfrutar do estreito convívio dos nossos familiares e amigos. 
E, dentro do cooler colocamos: um pão de natal, uma caixa de bombons e um mini espumante.

Não é um simples panetone, mas um panetone fabricado nas Obras Sociais de Irmã Dulce. Um panetone que tem 
sabor de caridade, que tem sabor do amor de quem viveu sua vida tornando melhor a vida do próximo. Comprando esses 
panetones ajudamos a continuação das Obras Sociais de Irmã Dulce, a Santa Baiana. Coma esse pão e agradeça por 
você continuar sentindo gosto e sabor, porque esse pão de Natal simboliza a esperança nesse Natal e nos próximos 
também, porque Natal não acaba nunca e esperamos que os próximos natais sejam mais felizes.

Você está recebendo uma caixa de bombons porque eles simbolizam a doçura que devemos sentir todos os dias, 
mesmo quando a amargura teima em aparecer. Eles simbolizam a resiliência dos que continuam acreditando em melhores 
dias. Isso é exercitar o dom da fé. Não devemos sucumbir sob o peso das circunstâncias. Apesar de tudo, vamos seguindo 
em frente melhorando tudo que pudermos!

E o espumante? Nossa vontade mesmo era brindar à sua saúde com “Dom Perignon”, mas, entre os melhores 
espumantes escolhemos Moet Chandom (baby), porque auguramos o melhor pra você, nosso associado. Sua existência 
é o nosso maior patrimônio. Vamos saudar o novo ano com esperança em melhores dias e, quem sabe?, com uma grande 
garrafa de champagne em 2021!

O brinde deste ano são sementes de esperança num ano novo mais feliz. Continue se protegendo e celebre com um 
pequeno núcleo familiar o natal e o ano novo que vem chegando.

Desejamos pra você muita saúde e prosperidade pra você estar em paz todos os dias de 2021, por que Cristo, nossa 
esperança, está sempre presente em nossas vidas. Ele é o nosso melhor presente e Ele é quem nos proporciona a paz 
que precisamos para viver com qualidade todos os dias da nossa vida.

Um forte abraço virtual!
A diretoria

EDITORIAL
Prezados(as) associados(as):
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A Promédica comunica que, a partir de janeiro/2021, seguindo os critérios determinados pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), a aplicação de reajustes contratuais dos planos de saúde vigentes será retomada, assim como a variação de 
preço por mudança de faixa etária.

Os valores não cobrados desde a suspensão serão faturados de forma retroativa e parcelados em 12 meses, também a partir de 
janeiro/2021.

A data-base contratual de reajuste permanecerá sem alteração, seguindo o contrato firmado.

Valores do reajuste (2,69%) referente a janeiro/2021:
Standard R$ 749,46
Especial R$ 1.144.69

13/12
Leila Macedo Lessa
Maria das Graças Gonçalves de Araujo

15/12
Walter Marques
Marcus Vinicius Santana Silva

16/12
Rommel Robatto

19/12
Madalena Castro Fahel  da Silva 
Suzana Nazare Andrade
Sarah Trinchão de Jesus Barouh Alves
Luiz Octavio Ferreira Aquino Sobral
Nahum Galeão Ribeiro de Souza

20/12
Mario de Andrade Martins

21/12
Orlando Mesquita Santos 

23/12
Glaucia Izabele Lucena de Lyra

24/12
Ilza Santa Rosa Sampaio Rocha
Maria Alete Mourato

25/12
Flavia da Silva Carneiro Marques

26/12
Jaime Junior das Neves 
Maisa Freitas Castro
Salvina Maria de Almeida Neves

27/12
Rosane Silva Cerqueira 
Rute Ribeiro dos Santos 
Erica Reis

28/12
Josenildo Gomes de Lima 

30/12
Aroldo de Oliveira Santos Junior

Caro(a) associado(a),
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Fala aposentado!

Vocês são meus próximos mais próximos e devem perceber o grande amor que eu 
tenho pelo meu trabalho na Justiça Federal. Quase 35 anos de dedicação ao serviço 
e em 14 de dezembro deste ano deixei de pertencer ao quadro de servidores ativos 
da Seção Judiciária da Bahia. Cumpri meu dever amando a cada dia o que eu fazia. 
Amo livros, amo bibliotecas e acredito no bem que elas fazem para a humanidade. 
Saio chorando. Se eu pudesse ficaria mais tempo, mas as circunstâncias me forçaram 
a pedir aposentadoria. Vou sentir muita saudade dos meus colegas, dos usuários que 
frequentavam a Biblioteca, dos honrados juízes e juízas que dignificam esta Casa de 
Justiça. Quero agradecer a todos eles a valorização da Biblioteca todos esses anos. 
Representando o quadro de Magistrados quero agradecer especialmente a Dr. Carlos 
D’Ávila que criou os “Momentos Literários”, os saraus que marcaram época na Biblioteca 
e a transformou num centro cultural efervescente. Tudo foi muito bom enquanto durou. 
Agradeço a Deus pelos dias felizes que vivi nesta Seção Judiciária. Agora vou criar novos 
hábitos, novas rotinas e vou procurar ser feliz longe das estantes de livros (meu horizonte 
de todos os dias). Tenho consciência do dever cumprido e que eu procurei fazer da melhor 
maneira possível. Como o apóstolo Paulo também posso dizer: Combati o bom combate. 
Completei a corrida. Guardei a fé.

Vida que segue!

25/12
Flavia da Silva Carneiro Marques

26/12
Jaime Junior das Neves 
Maisa Freitas Castro
Salvina Maria de Almeida Neves

27/12
Rosane Silva Cerqueira 
Rute Ribeiro dos Santos 
Erica Reis

28/12
Josenildo Gomes de Lima 

30/12
Aroldo de Oliveira Santos Junior

Queridos e queridas colegas:

A Secretaria de Estado da Saúde decidiu listar 
dicas para orientar a população sobre as medidas 
de prevenção contra o novo coronavírus durante 

as festas de Natal e Ano Novo, quando comumente há 
confraternizações entre familiares, amigos e colegas de 
trabalho.

As principais recomendações do Centro de Vigilância 
Sanitária (CVS) Estadual visam reforçar as instruções para 
que essas comemorações ocorram de forma segura, de modo 
a minimizar a propagação do novo coronavírus e contribuir 
para a proteção individual e coletiva.

“É importante ressaltar que toda a população é parte 
importante para a solução e o controle da pandemia. 
Cerca de 60% das pessoas que transmitem o coronavírus 
são assintomáticas, por isso festas, encontros sociais e 
aglomerações devem ser evitadas neste momento”, afirma 
a diretora da Vigilância Sanitária, Cristina Megid. “Com 
a colaboração de todos é possível aproveitar as festas de 
forma segura. A ação consciente da população é parte vital 
na contenção da propagação do vírus”, complementa.

Higienização e distanciamento

Devem ser seguidas as principais recomendações 
sanitárias já dadas no decorrer da pandemia: evitar 
aglomerações, manter as mãos higienizadas com água 
e sabão ou com uso de álcool em gel 70%, prezar pelo 
distanciamento social, ficando em casa se possível ou 
utilizando máscaras se a pessoa precisar se deslocar e ir a 
ambientes coletivos.

Para além disso, é desejável que os encontros tenham 
limitação de pessoas: “em geral, até dez pessoas e apenas 
entre os próprios residentes da casa, por exemplo, evitando 
o encontro presencial de parentes e amigos que morem em 
outras localidades, especialmente os que não estiverem em 
plena quarentena”, explica a diretora do CVS. Uma opção 
que cresceu durante a pandemia foi o encontro no ambiente 
virtual, por meio de mensagens, ligações e chamadas de 
vídeo. “Quanto mais pessoas estiverem na festa, maior o 
risco de transmissão da COVID-19”, acrescenta.

Ambientes e utensílios

É importante que esses encontros ocorram em ambiente 
arejado, de preferência ao ar livre e com possibilidade de 
distanciamento social entre as pessoas. “Não é recomendado 
cantar ou gritar, pois as gotículas expelidas durante o ato 
podem alcançar até oito metros de distância, aumentando 
o risco de contaminação”, explica a diretora da Vigilância 
Sanitária.

É preferível que as comemorações tenham duração 
limitada, pois reuniões duradouras representam maior 
possibilidade de transmissão.

Utilizar máscaras e higienizar as mãos é imprescindível 
antes e depois das refeições, que costumam ser seguidas 
de conversas e interação entre os participantes. Com o uso 
da máscara, menor a chance de contaminar outras pessoas.

Também é importante a moderação do consumo de 
bebidas alcoólicas, considerando o potencial de alterações 
nos hábitos e comportamentos pelo consumo do álcool. O 
relaxamento da prevenção pode e deve ser evitado.

Não compartilhar objetos como celulares, copos, talheres 
e outros também reforça a segurança. É aconselhável que 
haja apenas uma pessoa para servir os demais e que todos 
mantenham mãos e utensílios higienizados, com o menor 
contato possível por pessoas diferentes.

Viagens devem ser evitadas, pois aeroportos, terminais 
de ônibus, postos de gasolina e paradas de descanso são 
ambientes onde os viajantes podem ser expostos ao vírus.

Atenção aos sintomas

Pessoas que apresentem sintomas respiratórios como 
tosse, espirros e coriza, além de febre, diarreia e ausência 
de olfato ou paladar, sintomas comuns entre pacientes com 
COVID-19, devem ficar isolados dos demais e ausentes das 
reuniões presenciais.

Procurar um serviço de saúde para avaliação médica 
e diagnóstico é fundamental para que a pessoa tenha 
atendimento hospitalar se necessário e receba as instruções 
para recuperação de seu quadro de saúde.

Saúde lista dicas de prevenção do coronavírus durante as festas de final de ano

Vigilância Sanitária Estadual alerta sobre a importância da manutenção das recomendações médicas em meio às festividades

MANCHETE Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo

Por Luzineide Araújo de Oliveira
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DIRETORIA EXECUTIVA
Vera Maria Barros Pereira ( CEMAN)
Luzineide Araújo de Oliveira (SEBIB)
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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

EXPEDIENTE

www.asserjuf.org.br

f

71 3306-8382

DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

AGOSTO 2020

A  Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição, o 
Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao mês de 
AGOSTO/2020. 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),

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

DESPESAS OPERACIONAIS ²

RESULTADO

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

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$ 39.593,85

R$ 33.197,76

R$ 6.396,09

R$ 5.006,20

R$ 2.125,00

R$ 2.881,20

R$ 9.277,29

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 

RESULTADO

DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

JULHO 2020

A  Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição, o 
Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao mês de 
JULHO/2020. 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),

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

DESPESAS OPERACIONAIS ²

RESULTADO

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

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$ 39.302,85

R$ 31.564,30

R$ 7.738,55

R$ 5.472,60

R$ 2.041,82

R$ 3.430,78

R$ 11.169,33

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 

RESULTADO

DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

JUNHO 2020

A  Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição, o 
Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao mês de 
JUNHO/2020. 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),

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

DESPESAS OPERACIONAIS ²

RESULTADO

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

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$ 38.964,46

R$ 30.957,85

R$ 8.006,61

R$ 6.122,94

R$ 1.930,01

R$ 4.192,93

R$ 12.199,54

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 

RESULTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS$$

APARTAMENTO À VENDA

ED. IGUATEMI MULTIPLUS
Av. Antonio Carlos Magalhães, 3305, ap. 1606
Em frente ao Hiper Bom Preço Iguatemi
1 quarto, sala, sanitário, cozinha, area de 
serviço.
1 vaga de garagem coberta.
Piscina, salão festas, academia.
Área Privativa:
45,960 m2
Área Real:
81,455 m2

Valor Venal:
R$ 266.768,51

Valor do imóvel:
R$ 265.000,00

Valor IPTU
R$ 807,18

Valor Condomínio:
R$ 370,00

CLASSIFICADOS


