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Feliz Aniversário
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

21/10
Eduardo Jose Santiago da Silva 

23/10
Andrea Cristina Souza Brito
Iracema Lima Velame Branco
Paulo Cesar Alves dos Santos 
Jair Antonio de Abreu Farias

24/10
Dina Moreira Carvalho

26/10
Flora Geni M. dos Santos Oliveira
Noemia Leite Mendes Riccio

27/10
Amauri Fontes Nascimento
Ana Claudia de Oliveira Ortiz

2810
Ana Carolina S. Bartolomeu Matias
Joilton Pimenta da Silva 

29/10
Cristina Maria Dantas Lessa
Patricia Maria Pimenta dos Santos 
Rita de Cassia de Andrade Tinoco
Carlos Fernando N. Moreira 

30/10
Relma Santos de Souza 
Ester Maria Valente Trignano 

31/10
Rita Olivia Anneys Cardoso
Marcela Maiana Mesquita

01/11
Eliana Vieira Alves Vitório

02/11
Claudia Mariano de A. Temporal Soares 

03/11
Ana Claudia Xará Gonçalves 
Eliene Maria Gantois Machado Neto 
Joaldo Guimaraes Simoes 
Paulo Cesar Paranhos de Castro 

05/11
Monica Salgueiro de Melo Sarpa
Teresa Jesus Leitão

28 de outubro

Parabéns 
Servidor
Público!
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Fala associado

Por Luiz Goulart

LIVROS DE JUNHO A SETEMBRO

Pip   ca  com  P  menta

1 - A PEQUENA CAIXA DE GWENDY – Seguindo 
a meta de ler os 80 livros do mestre Stephen King, 
aqui mais um que se passa na pequena Castle 
Rock, onde King situa várias das suas obras (A 
Amazon tem uma ótima série com o nome Castle 
Rock). Acompanhamos a história de Gwendy 
Peterson, que aos doze anos recebe de um 
misterioso homem uma caixinha que realiza os 
seus desejos fazendo com que toda a sua vida se 

modifique.

2 - 68 CONTOS DE RAYMOND CARVER – 
Coletânea do autor americano que morreu em 
1988 e que era saudado como o novo Tchekhov 
pela maestria na arte do conto. Alguns foram 
adaptados para as telas como as dez histórias de 
Short Cuts – Cenas da Vida,  de Robert Altman e 
o filme Birdman, do mexicano Alejandro Iñárritu, 
Oscar de melhor filme, que gira em torno de 
uma adaptação para o teatro do conto “Do que estamos falando 
quando falamos de amor”.

3 - DEPOIS – Mais um herói de Stephen King com 
talentos incomuns. Aqui temos o jovem James 
Conklin que desde criança vê gente morta, com 
o detalhe de que os mortos são incapazes de 
mentir para ele. Sua mãe, uma editora lésbica, 
faz de tudo para que o filho não espalhe esse 
segredo, mas a policial que é companheira da 
sua mãe tem outros planos e vai colocar o rapaz 
em perigo para desvendar o segredo de um 
terrorista morto.

4 - A MONTANHA MÁGICA – Este foi o terceiro e 
mais célebre livro que li do prêmio Nobel Thomas 
Mann e sua obra-prima, que segue a tradição 
do Bildungsroman (ou romance de formação), 
contando a experiência do jovem engenheiro 
Hans Castorp em sua passagem de sete anos 
por um sanatório para tuberculosos nos Alpes 
da Suíça e onde ele se relaciona com uma série 
de personagens que encarnam os conflitos 
espirituais e ideológicos que antecederam a Primeira Guerra 
Mundial.

5 - QUANDO A LUZ DO SOL DESAPARECER – 
Crônicas do baiano João Mendonça que aborda 
com suavidade memórias em torno da infância e 
das perdas. Há passagens inspiradas, como a do 
casal que se apaixona quando um deles se delicia 
ao sentir cheiro de manjericão quando estavam 
juntos até que passou a sentir enjôo desse cheiro 
e se intefressar pelo cheiro de jasmim, o que 
fatalmente levou ao fim do namoro.

6 - BATTLE ROYALE – Livro de Koushun Takami 
desclassificado do Japan Grand Prix Horror Novel 
pela excessiva violência. Há um filme japonês 
homônimo considerado por Quentin Tarantino 
como seu filme favorito. A adaptação americana foi 
cancelada pela semelhança com Jogos Vorazes. 
24 casais de adolescentes são monitorados pelo 

governo totalitário numa ilha deserta para se matarem até que só 
sobreviva um. Derivou para série de jogos eletrônicos e mangás 
de sucesso.

7 - TRIPULAÇÃO DE ESQUELETOS – Outro 
livro de contos de Stephen King. Este tem 22 
histórias e foi um dos poucos livros que me deram 
realmente medo. Destaques para O Nevoeiro, 
sobre pessoas que fogem de criaturas mortais 
de uma misteriosa neblina com duas adaptação 
para as telas. O Macaco é arrepiante e adaptado 
para a série Arquivo X. A Balsa está disponível 

como episódio da série Creepshow. O Processador de Palavras 
dos Deuses foi adaptado para a série Tales From the Darkside e 
Vovó foi o que me deu mais calafrios e a adaptação, disponível no 
Youtube, está à altura, é assustador.

8 - FELIZ ANO NOVO – Livro com 14 contos do premiadíssimo 
Rubem Fonseca, de 1975, que teve circulação 
proibida em todo Brasil e que foi recolhido pela Polícia 
Federal por supostamente ser contrário à moral e 
aos bons costumes. A linguagem crua do autor com 
personagens marginais, traições e muito sexo foram 
demais para um regime autoritário. O conto que dá 
título ao livro retrata a invasão de uma festa numa 
mansão, com direito a estupro e um final amoral.

9 - NOITES BRANCAS – Livro do período 
romântico de Dostoiévski anterior à sua prisão 
na Sibéria, o que se tornou um marco para a 
mudança do estilo do autor. A história se passa 
durante quatro noites em São Petersburgo 
quando um casal jovem se encontra numa ponte. 
Adaptada para o cinema pelos diretores Luchino 
Visconti e Robert Bresson. O final é romantismo 

puro na veia com este final lírico: “Meu Deus! Um momento pleno 
de felicidade! Será que isso é pouco para preencher uma vida 
humana?”       

10 - ZONA MORTA – Livro já adaptado como filme 
e depois como série. História de John Smith que, 
acorda de um coma causado por um acidente de 
carro depois de cinco anos com poder de ver o 
futuro apenas tocando em alguém o que o torna 
famoso levando a desvendar crimes e prever 
aparentemente o fim do mundo por conta da 
eleição de um político ambicioso. Ele fará de tudo 
para evitar que esse homem seja eleito.

11 - DECLÍNIO E QUEDA DO IMPÉRIO 
ROMANO – Obra espetacular e clássica que foi 
originalmente publicada em seis volumes, entre 
1776 e 1778, Conta com riqueza de informações o 
período de Roma desde a época de Trajano e dos 
Antoninos no primeiro século depois de Cristo até 
a extinção do império romano do Ocidente, com 
a invasão de Roma no quarto século. A edição 
moderna foi editada focando nos aspectos mais 

relevantes. O autor definia a História como "pouco mais do que 
o registro dos crimes, loucuras e desventuras da humanidade".

Aqui estão os 18 livros lidos entre Junho e Setembro deste ano. No mesmo período no ano passado li 18 livros e no anterior foram 17.
Este ano, somando os 20 lidos de Janeiro a Maio já são 38 livros.
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Recentemente um colega prestador 
lotado na área administrativa da 
JFBA foi afastado porque havia 

outro colega diagnosticado com covid-19. 
Não possuímos informação sobre a saúde 
do colega doente e nem se o outro colega 
contraiu a doença. Também não sabemos 
se temos outros casos semelhantes nesse 
ou em outros órgãos. Mas arriscamos supor 
que teremos outros em breve, caso os 
órgãos, incluído a Justiça Federal, não exija 
o “Passaporte Vacinal” para ingresso nos 
prédios.

Segundo a FIOCRUZ a exigência do 
passaporte vacinal para acesso a locais de 
convívio fechados ou com aglomeração reduz 
o risco de exposição ao novo coronavírus. Um dos pesquisadores 
disse em nota: "Com menos de 50% da população com esquema 
vacinal completo, reforçamos a importância do passaporte vacinal 
como uma política pública de estímulo à vacinação e proteção 
coletiva, sem deixar de reforçar a importância da manutenção de 
outras medidas, como o uso de máscaras, higienização das mãos 
e distanciamento físico e social”. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu a realização 
presencial de sessões a partir de 3/11, com a exigência de 
apresentação do Certificado de Vacinação para acesso ao 
prédio. Hoje no Brasil mais de 250 Cidades implementaram a 
obrigatoriedade do “Passaporte” e vários órgãos públicos idem, 
além de estádios de futebol, grandes restaurantes, etc. Por que 
não aqui?

A diminuição nos índices de queda de contaminação nos 
acende um sinal de alerta sobre a oportunidade da volta 
ao trabalho presencial.  Pesquisadores alertam que não há 
tendência de queda, e sim de um “platô com altos índices”. Assim, 
mesmo considerado inoportuno o retorno, independentemente do 
número de pessoas nas Unidades, ainda há o contato nas áreas 
comuns, e isso exige reforço nas medidas sanitárias, incluindo a 
obrigatoriedade do “passaporte vacinal” para acesso aos prédios.

O prédio dos Juizados revive longas filas onde pessoas 
carentes esperam a hora de acessá-lo e buscar por seus 

direitos, entregando pilhas de papel 
aos trabalhadores do atendimento 
da atermação e das Varas. Exigir 
passaporte vacinal dessas pessoas 
não as impedirá de terem o 
atendimento, porque tanto a vacina 
como o comprovante são gratuitos.

Além da redução de risco, essa 
exigência tem caráter pedagógico, 
contribuindo para a vacinação de 
quem ainda está resistente a isso. 
Quem não deseja se vacinar, tem 
direito expor a si mesmo, mas não aos 
outros, a um vírus que ainda é mortal. 
O (STF) já em 2020 decidiu que o 
Estado pode obrigar a todos/as a se 

vacinarem contra a Covid-19, já prevista na Lei 13.979/2020. Em 
seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso destacou que, embora a 
Constituição Federal proteja o direito de cada cidadão de manter 
suas convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais, 
os direitos da sociedade devem prevalecer sobre os direitos 
individuais.

O Passaporte da vacina, ou passaporte de vacinação, ou ainda 
passaporte sanitário, é um comprovante de que completamos o 
ciclo de imunização. Esse comprovante pode ser baixado no App 
ConectSUS ou nos sites das Prefeituras. É rápido e gratuito.  

Fontes: https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/
saude/audio/2021-09/pesquisa-da-cnm-mostra-que-249-municipios-
exigem-passaporte-da-vacina

https://www.viajenaviagem.com/passaporte-da-vacina-brasil/

https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/09/4874636-sem-
tendencia-de-queda.html

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=457462&ori=1

https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/10/26/stf-marca-retorno-de-
atividade-presencial-para-3-de-novembro-e-exigira-comprovante-de-
vacinacao.ghtml

É inegável a importância do passaporte vacinal
É urgente incluí-los nos protocolos de segurança sanitária de todos os Órgãos

Por Denise Marcia de Andrade Carneiro, lotada na SECAM

“O autor só escreve metade do 
livro. Da outra metade, deve 
ocupar-se o leitor.”

29 de outubro

 Joseph Conrad

Dia Nacional do Livro

falaJuf

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

Continuação no próximo Falajuf...

Obs.: A ASSERJUF não se responsabiliza pelos textos assinados e publicados no jornal ou redes sociais.

Durante uma viagem de barco
um passageiro resolveu abrir um
buraco no chão da sua cabine.
Os demais passageiros ficaram
enraivecidos e assustados, mas 

se calaram, pois afinal era a
cabine dele

O navio afundou. Todos
morreram.

A liberdade de escolha de cada
um tem limites quando estamos

todos no mesmo barco!
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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

JURÍDICO

O advogado da ASSERJUF, Dr. Danilo 
Ribeiro, retornará com o atendimento 

presencial, a partir do dia 04/11, sexta-feira, 
das 14 às 16h, no escritório.

STREAMING

 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

 
DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

MARÇO 2021

A  Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição, 
o Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao mês 
de MARÇO/2021. 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),

PRESTAÇÃO DE CONTAS$$

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

(1) CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. (2) DESPESAS COM FOLHA; IMPOSTOS; 
CONTABILIDADE; JURIDICO; TELEFONE; INTERNET; BRINDES E PRESENTES.  

(3 ) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (4) OUTRAS DESPESAS.

DESPESAS OPERACIONAIS ²

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

RESULTADO DO MÊS

R$ 39.497,86

R$ 31.848,66

R$ 7.649,20

R$ 3.364,25

R$ 3.388,22

- R$ 23,97 

R$ 7.625,23

RESULTADO

4

RESULTADO

 
DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

ABRIL 2021

A  Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição, 
o Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao mês 
de ABRIL/2021. 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),

PRESTAÇÃO DE CONTAS$$

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

(1) CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. (2) DESPESAS COM FOLHA; IMPOSTOS; 
CONTABILIDADE; JURIDICO; TELEFONE; INTERNET; BRINDES E PRESENTES.  

(3 ) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (4) OUTRAS DESPESAS.

DESPESAS OPERACIONAIS ²

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

RESULTADO DO MÊS

R$ 39.283,80

R$ 31.034,54

R$ 8.249,26

R$ 3.666,69

R$ 1.340,15

R$ 2.326,54 

R$ 10.575,80

RESULTADO

4

RESULTADO


