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Feliz Aniversário
29/09
Denise Marcia de Andrade  Carneiro 
Renata Peixoto Pinheiro 
Sergio Luiz dos Reis Lasserre

30/09
Gesner Braga de Araujo Junior 
Lorenna Bahia Menezes 

01/10
Emmanuel Borges de Almeida Neto 
Evandro Reimão dos Reis

02/10
Dorolimpia Sousa Novato
Marcelle Von Solsten Ramalho da Silva
Valneide de Souza Silva 

03/10
Elizabete Tereza Cardoso
João Carlos de Brito Mota

04/10
Laura de Assis Oliveira 
Maria Aparecida Carvalho
Maria Bernadete Farias Costa 
Rômulo de Souza Batista

05/10
Placido Rosa de Alencar

06/10
Luciana Guerra Otero

07/10
Osvaldino dos Santos Ferreira 

09/10
Andrea Valente Monteiro 
Lorena Nascimento Ribeiro

10/10
Francisco Machado de Almeida 
Leonardo Gomes dos Reis

11/10
Claudio Alves Litieri Brentz
Liana Caldas Vieira da Silva 
Mario Caldas Santos Neto 
Lenir Ferreira da Silva
Liana Caldas Vieira da Silva

12/10
Vicente Paulo Magalhaes Filho
Priscila Correa de Carvalho
Anna Mabel da Paz Carneiro

13/10
Ana Carolina F. dos Santos Fujita

14/10
Dr. Candido Moraes Pinto Filho

16/10
Dorislei Sousa Novato Lauton
João Virgilio Mendes 
Lais Pacheco de Lima
Obede Pinheiro dos Santos

17/10
Romerio Couto Miranda 
Fernanda Cardoso Tourinho Aguiar

19/10
Carmen Valéria Boulhosa Domingues

ELEIÇÕES 2021

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2021, às 17h30m, 
reuniram-se, remotamente, os membros da Comissão Eleitoral, 
nomeados para organizar e gerir o processo eleitoral da nova  Diretoria da 
ASSERJUF, biênio 2021/2023, a fim analisarem os relatórios eletrônicos 
das eleições, produzidos pelo sistema Votoline. De acordo com os 
referidos relatórios, a chapa ASSERJUF SEMPRE MAIS, recebeu 78% 
dos votos válidos, tendo ocorrido ainda 19,5% de abstenções e 2,5% de 
votos em branco.

Diante do exposto e em conformidade com o estatuto da
associação, declaramos eleita a chapa ASSERJUF SEMPRE MAIS.
Nada mais havendo a deliberar, foram dados por encerrados os 

trabalhos.
Salvador, 28 de setembro de 2021.

MYRTÔ MAGALHÃES E SILVA
Presidente

REINALDO LOPES ROCHA
Secretário

ALTENIR DA SILVA CARVALHO
Membro

Ata de Eleição da nova Diretoria da 
ASSERJUF - Biênio 2021/2023
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ARTIGO

MANCHETE Sugerido por Iracema Velame

AMC em MOVIMENTO: Treinando para Paralímpiadas
Vicente Velame Branco Guimarães, é neto da nossa associada Iracema Velame e faz 

acompanhamento com o fisioterapueta e psicomotricista Moisés Araújo Cunha, na cidade de 
Valente-BA. A AMC  em  MOVIMENTO, um grupo de apoio à Artogripose Múltipla Congênita em  
seu post no Instagram, destaca: "Vicente já acorda se exercitando pela manhã. Inicia o circuito 
proposto pelo seu fisioterapeuta, cheio de força e alegria, entendendo o comando correto, ele vai 
e faz, deixando seu fisioterapeuta supreso e vibrando. Ele com um doce sorriso olha pra câmera 
para se certificar se gravou o movimento. Voa Vicente! Você pode tudo!" 

Nos atos bolsonaristas do 7 de setembro vimos o pedido de fechamento do STF, pedido de Decretação de Estado de Sítio, 
descumprimento da Constituição, avalanche de impropérios e xingamentos, ataques a Ministros do STF, em atividades financiadas 
principalmente pelo agronegócio. Já nas atividades do dia 12 estava uma direita arrependida, perfumada, pedindo o fim desse 

governo de morte - mas não o fim da sua política - , e defendendo pautas como a redução do estado, o fim do serviço público (votaram a 
favor da PEC32), etc. Se aquela, do dia 7,  fortemente financiada, teve público, embora bem menos do esperado, a do dia 12/09 da direita 
limpinha flopou total. Para fins de comparação, só a mobilização dos servidores públicos em Brasília contra a Reforma Administrativa ocorrida 
nos dias 14 a 16/09 (dias de semana), com toda dificuldade inerente por ser dia de semana e ser pauta única, foi maior do que a do dia 12. 
No 7 de setembro também houve ato, o chamado de "grito dos excluídos" que, à exceção de Brasília e São Paulo, foram maiores do que os 
atos bolsonaristas. Foi ali que eu estava, como há 20 anos, porém, nesse, muita gente boa teve medo de sair às ruas com medo do autogolpe 
desenhado. No dia 2 não tem desculpa: É ali o nosso lugar. 

No dia 2 estarão as nossas pautas: investimento no serviço público, redução do preço da gasolina, da energia elétrica, do gás de cozinha, 
mais vacinas, reforma tributária que não sacrifique ainda mais as classes média e baixa. São essas as pautas que a extrema direita chama 
de “comunistas”, mas muitas delas representam na verdade o pensamento mediano da social-democracia internacional

No dia 7 estavam representados o que de pior pode haver no ser humano. Nos do dia 12 foram vistos lobos vestidos de cordeirinhos, 
falando para si mesmos. Já nos atos do dia 2 estarão pessoas como nós, povo que vive do seu trabalho, que sofre com a dor alheia, que 
acredita na ciência, que tenta prestar um bom serviço. 

Estar nas ruas no dia 2 pode até ser vista como uma daquelas ações de solidariedade, pois ali podemos ajudar a construir um País melhor, 
acabar com o genocídio, com o negacionismo, com a miséria do povo, que pode preservar o serviço público. No dia 1º de janeiro vimos a caixa 
de Pandora ser aberta, e seus males contagiarem o País. Mas saiu também dali a esperança. E essa esperança anda de mãos dadas com a  
coragem que vem das ruas.Vamos para as ruas no dia 2, alimentar a esperança de ver um País melhor.

Artrogripose: O que é, sintomas, tratamentos e causas

O que é a artrogripose?
A artrogripose é uma malformação das articulações de bebês que estão deformadas ou que 

não se desenvolveram corretamente. Há limitação de movimento e diminui a força muscular. A 
cápsula articular se torna fibrosa e espessada, assim como os tendões, já os músculos se tornam 
atrofiados. Tudo isso dificulta o movimento.  

Causas da artrogripose
A principal causa da artrogripose é a falta de movimento do bebê dentro do útero. Essa falta de movimento danifica as articulações 

e atrofia os músculos, resultando na limitação dos movimentos. A falta de movimentação pode ser causada por algumas condições, 
como: anencefalia e redução das células nervosas da medula, perda de líquido amniótico, gestações de múltiplos, que faz com que 
haja menos espaço no útero, complicações da saúde da mãe e diferentes condições genéticas. 

Sintomas da artrogripose
O sintoma da artrogripose é a falta de movimento das articulações. Na hora do nascimento, o médico já consegue identificar se 

o bebê possui artrogripose ou não, pois o infanto nasce com a articulação estendida ou flexionada, e não consegue mudar desta 
posição. A artrogripose apresenta características distintas, dependendo do local afetado. Se afetar os ombros, é possível perceber 
uma inclinação para dentro do corpo; se afetar os cotovelos, o braço do bebê estará completamente esticado; se afetar os punhos, 
eles ficam, normalmente, voltados para o dedo mindinho; se afetar os dedos das mãos, eles ficam dobrados; se afetar os joelhos, 
geralmente a perna ficará completamente estendida; e se afetar os tornozelos, o pé ficará voltado para dentro, mas há a chance de 
ficarem voltados para fora. 

Tratamento da artrogripose
A artrogripose tem cura e o tratamento pode começar já nas primeiras semanas de vida. Essa condição não é progressiva, então o 

objetivo do tratamento é deixar a criança independente. Cada caso é diferente, portanto, o tipo de tratamento depende disso. Podem 
ser feitas cirurgias específicas, para liberar aos poucos os movimentos, tratamento através de troca gessada, com trocas de gesso 
periódicas, que com o tempo colocam a articulação no lugar e a fisioterapia para retomar os movimentos aos poucos.

Fonte: https://www.rededorsaoluiz.com.br/doencas/artrogripose

Entre a extrema direita autoritária e a direita limpinha, eu prefiro o 2 de outubro

Por Denise Carneiro

*Denise Carneiro, servidora da JFBA lotada na SECAM, membra do Coletivo Resistência e Luta no Judiciário e do núcleo de Auditoria da Dívida 
Pública/BA

Fonte: https://www.instagram.com/p/CTYYz5zgPXA/?utm_medium=share_sheet

Fonte: https://www.instagram.com/p/CTYYz5zgPXA/?utm_medium=share_sheet
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Pip   ca  com  P  menta

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

Por Luiz Goulart

Depois de ter lido dois livros de Cormac McCarthy (A Estrada e Onde os Velhos Não Têm Vez) tomei coragem 
para enfrentar o livro mais famoso do autor: Meridiano de Sangue, exemplar do puro estilo gótico sulista norte-
americano, no qual também se encaixam os geniais William Faulkner e Herman Melville. 

O crítico e ensaísta Harold Bloom, em seu livro sobre os cânones literários mundiais, diz que nenhum romancista 
norte-americano vivo oferecia um livro tão marcante e memorável como Meridiano de Sangue.

Enfrentei uma das jornadas mais violentas, na verdade a mais sangrenta que já encarei num livro, acompanhando por 
quase 400 páginas a trajetória de um órfão de 14 anos (identificado no livro apenas como Kid) que foge de casa e, após 
inúmeros transtornos, adere ao grupo do violentíssimo caçador de índios John Joel Glanton, personagem histórico real 
que no século XIX era pago pelo governo para matar e escalpelar índios. A partir de certo ponto, os assassinos não fazem 
mais diferença entre índios e brancos e o número de escalpos cresce geometricamente.

O caminho dos personagens pela fronteira Oeste dos EUA e o México é descrito com muitos detalhes pelo autor, 
levando-nos a mergulhar naquele ambiente desértico que se assemelha a um inferno na terra, com direito à companhia 
de um dos personagens mais enigmáticos e asquerosos de toda a literatura mundial: o albino juiz Holden, uma espécie 
de representação pura do mal.

Se existe um demônio na literatura, o juiz Holden foi seu professor, um homem perigoso, com quase dois metros de altura, fortíssimo, 
inteligentíssimo, poliglota, sem um único pelo no corpo e capaz de matar cãezinhos ou estuprar crianças sem piscar um olho.

Se algum leitor se assustou com as mentes distorcidas de personagens como o Capitão Ahab, de Moby Dick de Herman Melville ou o 
Coronel Kurtz de Coração das Trevas, de Joseph Conrad, deve multiplicar isso ao infinito para chegar perto do juiz Holden para quem “Tudo 
que na criação existe sem meu conhecimento existe sem meu consentimento” e “A lei moral é uma invenção da humanidade para destituir de 
seus direitos os fortes em favor dos fracos”.

O livro é difícil, não pela sua linguagem que é linear, mas que pode ser estranha a princípio, mas o leitor logo se acostuma com a estrutura 
de diálogos diretos e sem travessões ou aspas para indicar a interlocução e que lembra o estilo de José Saramago. A real dificuldade está em 
encarar cenas de violência extremamente gráficas e de uma brutalidade atroz.

Engana-se, entretanto, quem pensa que a violência do livro é gratuita. Muito forte, sim, mas jamais gratuita. Estamos no meio de homens 
capazes de tudo, embrutecidos pelo ambiente hostil em que vivem ou sobrevivem, sem qualquer resquício de humanidade ou empatia, 
enfronhados na sede e fome; na seca ou na lama; no frio e calor extremos. Matar e morrer são meros detalhes.

Mesmo com a violência gráfica e descrição de massacres, o livro consegue alternar momentos do lirismo mais puro. E consegue também 
um misto das duas coisas, como na passagem: “Cavalgaram pela estrada norte como qualquer grupo com destino a El Paso, mas antes até 
que chegassem a sumir de vista da cidade desviaram suas montarias trágicas para o oeste e seguiram insensatos e meio desatinados em 
direção ao término vermelho daquele dia, em direção às terras crepusculares e ao distante pandemônio do sol”.

MERIDIANO DE SANGUE

O XIV Encontro de Corais da Justiça Federal na Bahia foi realizado na 
semana passada, nos dias 30 de setembro e 01 de outubro. No ano de 
2020, por conta da pandemia, o evento não foi realizado e neste ano  

foi realizado no formato online, sob a coordenação do Maestro Edvã Barbosa. 
Durante os dois dias foi exibido na abertura o pronunciamento de Dr. Fábio 
Ramiro, Diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia, que deu as boas vindas 
aos participantes e espectadores, ressaltando que o evento há muitos anos, 
ininterruptamente, estava sendo realizado presencialmente no auditório da Seção 
Judiciária da Bahia. Relembrou que o Encontro de Corais já foi marcado por temas 
inesquecíveis como Roberto Carlos, Gilberto Gil, The Beatles e vários outros, 
inclusive o Grupo Cantarolando já encenou a peça Os Saltimbancos, numa mostra 

de diversidade de talentos. Parabeniza a maestria de Edvã Barbosa, desejando a todos excelentes apresentações.
Fazia parte da transmissão uma seleção de fotos com os melhores momentos do Encontro de Corais dos 13 anos anteriores.
Este ano o tema escolhido foi "Esperança", pois é o sentimento que expressa o momento que estamos vivendo, ansiando para 

que este evento que já se tornou tradicional e bastante aguardado pelos maestros, coralistas e servidores da Justiça Federal e de 
outros órgãos públicos, possam retornar ao convívio social, a fim de que possamos retornar com os verdadeiros shows, nos divertindo, 
cantando e apreciando a boa música, a irreverência e criatividade dos maestros e coralistas.

O coral anfitrião “Cantarolando” juntamente com o Coral CBPM, ambos regidos pelo Maestro Edvã, deu início às apresentações 
durante os 2 dias do encontro, com as músicas Faça o bem e Dias Melhores.

No primeiro dia contamos com as apresentações virtuais dos seguintes grupos e os seus respectivos regentes: Nosso Coral UTFPR 
- Maestrina Cleci Luft; Coral Ítalo-Brasileiro - Maestro Marcio Buzatto; Coral Cantares - Maestro Márcio Farias; Coral Koinonia (coro 
virtual) - Maestrina Marister Magalhães; Coral Amantes da Música - Maestrina Fátima Mendonça; Coral da PM - Maestro Josué Santana; 
Coral CAAB - Maestro Estevão Dantas; Canto Azul - Maestro Weber de Assis; Coral TRT - Maestrina Dorit Kolling; Coral Vozes do TCE e 
TCM - Maestro Neemias Couto e Coral Doce Vida - Maestrina Natanira Gonçalves. O segundo dia se apresentaram os seguintes corais: 
Vocal Onix Nações Brasil - Maestro Paulo Sérgio Motta; Coral Vocal FacUniCorus - Maestro Paulo Sérgio Motta; Coral Vozes da Alama 
(coro virtual) - Maestrina Lucia Kratz; Moises Kawa - Maestrina Fátima Mendonça; Coral PRODEB - Maestrina Poliana Monteiro; Coral 
Vozes das Gerais - Maestro Robson Lopes; Encanto das Gerais - Maestro Robson Lopes; Coral Universitário Gazzi de Sá - Maestro 
Eduardo Nóbrega; Comprometidos JC - Maestina Lya Pierre; Coral UFMT - Maestrina Dorit Kolling; Coral Performático Expressons - 
Maestro Márcio Medeiros.

O evento é promovido pelo grupo Cantarolando, contando sempre com o apoio da Direção do Foro e patrocínio da ASSERJUF e do 
SINDJUFE, que fez a transmissão do evento em seu canal do Youtube.

Fonte: https://www.rededorsaoluiz.com.br/doencas/artrogripose

ENCONTRO DE CORAIS

Por Denise Carneiro

XIV Encontro de Corais encanta com  a esperança de dias melhores

Fonte: http://chacais-sempre-espreitam.blogspot.com/
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CONSELHO FISCAL 2019 / 2021

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

Titulares
Joilton Pimenta da Silva
Claudio Henrique Santos de OliveirafalaJuf

asserjuf@uol.com.br
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CLASSIFICADOS

Alugo apartamento, Pituba - Salvador/BA, quarto 
e sala ,varanda, banheiro social, cozinha e área 
integradas, armários novos em MDF na cozinha , 
no quarto e garagem coberta. 

Portaria 24 horas, câmeras, salão de festa e 
playground.

Pacote de locação
R$ 1.403,53/mês
Aluguel
R$ 850,00, condomínio
R$ 503,88 e IPTU R$ 
49,65

Contatos:
Maria Carla
71 9402-1889 e WhatsApp 

www.itanamaia.com.br

LIVE: VALORIZAR A VIDA É PRECISO

Coletivo Resistência e Luta no Judiciário

Aluguel

É tempo de cuidado em dobro.

Outubro Rosa. Previna-se!

O momento é difícil 
e nos trouxe grandes 
desafios, em vários 
aspectos. Muitos de nós 
tem dificuldades em lidar 
com eles.
Apoiar e amparar uns 
aos outros é fundamental 
para seguirmos firmes, 
juntos e juntas.

Nessa LIVE falare-
mos sobre saúde mental 
e prevenção ao suicídio.
Dia 6, quarta, às 18h

Pelo canal do Coletivo Resistência e Luta no Judiciário (link abaixo):
https://www.youtube.com/watch?v=LW52finsFww&ab_channel=Coletivo
Resist%C3%AAnciaeLutanoJudici%C3%A1rio
Participe você que precisa, participe você que pode ajudar a quem precisa, 
participe você que entende a importância de caminharmos juntos!

DIVULGAÇÃO

OUTUBRO ROSA

https://www.youtube.com/watch?v=LW52finsFww&ab_channel=ColetivoResist%C3%AAnciaeLutanoJudici%C3%A1ri
https://www.youtube.com/watch?v=LW52finsFww&ab_channel=ColetivoResist%C3%AAnciaeLutanoJudici%C3%A1ri

