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Feliz Aniversário
20|01
Adriana Gaudenzi Monteiro Loyola
Carlos Frederico Meira Cordeiro 
Ciro Augusto Rodrigues Silva 
Claudio Teixeira de Carvalho
Sidinei José de Souza 

21|01
Rubia Meire Ferreira de Freitas

25|01
Lideval Santos da Silva 

26|01
Juciel dos Reis Ferreira 
Rosilene Reis Bittencourt Brault

27|01
Adriana Pinho Joazeiro 
Doris Fernandes 
Marcia Leal Lara 

28|01
Hermes Souto de Souza
 
30|01
Marlene de Jesus 

31|01
Jose Carlos Bispo
Renato de Mello Guimarães Lobo 
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asserjuf_bawww.asserjuf.org.br asserjuf@uol.com.br 71 3306-8382

Que tal matricular o seu filho em uma das escolas conveniadas? 
Peça agora mesmo uma DECLARAÇÃO na ASSERJUF.

www.asserjuf.org.br/convenios
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ECONOMIA

Últimas Notícias

  UM TRABALHO MAIS PRAZEROSO: LIVROS/Sugestões
UM TRABALHO MAIS PRAZEROSO

POR JOAQUIM MEDRADO (CEPREC/NUMAN)

HISTÓRIAS EXTRAORDINÁRIAS – Contos do escritor americano Edgar Allan Poe. Se você gosta de literatura 
piegas, não vai se identificar com esse escritor. Foi ele quem praticamente criou a história de detetive e se tornou 
um mestre no gênero de suspense e terror psicológico. Morte, angústia, mistério, tortura, melancolia e atmosfera 
lúgubre fazem parte dos temas das histórias de Allan Poe.

AS NARRATIVAS DE A.GORDON PYN – Mais um livro de Edgar Allan Poe. O personagem-narrador  A.Gordon 
Pyn  deseja realizar uma aventura no mar e, para isso, embarca clandestinamente em um navio, com um amigo, 

que o esconde no porão. Se o livro fosse concebido por outro escritor, talvez o romance se resumisse a relatar uma idílica aventura 
pelos mares. Mas, ao longo do texto, você se depara com a literatura lúgubre de Poe: motins a bordo, naufrágio, mortes, medo, 
angústia, fome... e um final nebuloso.

Nós saímos do quadro de servidores ativos da Seção Judiciária 
da Bahia, mas ela não sai de nós. Nos aposentamos, mas 
continuamos ligados aos seus tradicionais eventos. Foi 

assim que, mesmo com toda a dificuldade causada pela distância, 
conseguimos fazer a festa de final de ano dos terceirizados no dia 20 de 
dezembro de 2021. Fomos contatando os colegas através do WhatsApp 
e eles foram colaborando, principalmente os aposentados. Um deles 
verbalizou: - Gosto muito dos funcionários terceirizados da SJBA. Tem 
gente ali que eu adoro! E foi assim, com essa receptividade, que fomos 
amealhando doações e pudemos fazer o lanche da confraternização 
e compramos brindes para sortear entre eles. Pudemos contar com 
a boa-vontade de alguns servidores da ativa como Fátima Farias e 
Patrícia Farias, que além de contatarem os colegas do quadro de 
servidores solicitando doações, ainda saíram para comprar os brindes! 
Eu e Rosane ficamos encarregadas de encomendar os lanches e Ró 
comprou os queijos e demais brindes para sortear. Houve ações que 
nos comoveram muito, por exemplo, um servidor comprou a maior 
parte dos refrigerantes e levou até a sede da JF e não precisamos nos 
preocupar com isso. Gratidão, colega! E depois, no momento da festa, 
tivemos o maravilhoso apoio da diretora da SECAD, Patrícia Menezes; 
Cláudia Temporal, diretora da 8a vara; Kátia Pereira, diretora do 
NUASG; Leda Sueiro, gerente da ASSERJUF; Taiana Silva, jornalista 
da DIREF, que nos ajudaram com o sorteio, distribuição dos brindes e 
do lanche. Agradecemos a Eron Pereira, cabo de turma da empresa 
Contrate que decorou maravilhosamente o local e Adélia Soares 
e Cida Almeida (JEFS), que nos deram muito apoio para que esta 
confraternização acontecesse. Informamos que tivemos muito cuidado 
com os protocolos da pandemia e todos estavam usando máscaras, 
utilizaram fartamente o álcool em gel e mantivemos o distanciamento 
nas mesas do local do evento, mas não nego que a minha vontade 
era abraçar apertado aquelas pessoas maravilhosas que eu aprendi 
a amar e respeitar e para as quais colocamos uma palavra chave 
no bolo confeitado que traduz todo o nosso sentimento por eles: 
“GRATIDÃO!”. Obrigada, gente, pelo dedicado trabalho de vocês! 
No final deste ano, com fé em Deus, e se os colegas colaborarem, 
faremos a feijoada que todos apreciam. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Todo! 
 
Luzineide Araújo de Oliveira - Servidora aposentada da SJBA (a 
contragosto)

Confraternização dos funcionários 
terceirizados da SJBA

Senhora Luzineide e Servidores da Justiça Federal,

É muito bom e gratificante trabalhar em um órgão que respeita seus 
colaboradores terceirizados, mais importante é a certeza de que nossos 
trabalhos feitos com empenho e compromisso tem esse reconhecimento,  
isso nos estimula a cada vez mais  buscarmos eficiência em nossos 
serviços.
Em nome dos nossos colegas da CONTRATE, agradecemos a todos 
os servidores que colaboraram para a realização de brilhante evento 
de  CONFRATERNIZAÇÃO com os terceirizados da Justiça Federal/Ba.
Obrigada pela atenção de sempre, presença e  dedicação.
 
Adélia Soares e Colegas da empresa CONTRATE

Peças importantes para a navegação 
na rede mundial de computadores, 
os cookies - biscoitos, em inglês - 

fazem parte do crescente dicionário digital 
da internet. Com a chegada da Lei Geral 
de Proteção de Dados, o consentimento 
para uso e armazenamento de cookies em 
sites tornou-se obrigatório. Esses arquivos 
mantêm informações importantes sobre 
identidade do usuário e podem ser usados 
sem consentimento. Mas, afinal, para que 
servem?

O termo cookie nasceu bem antes da 
internet. Em computação, costumava-se chamar pacotes de dados, 
enviados ou recebidos sem nenhuma alteração no conteúdo, de 
magic cookies. Em 1994, o programador Lou Montulli - considerado 
um dos pais dos navegadores modernos - publicou a primeira versão 
do Netscape Navigator, programa usado para ver conteúdo de páginas 
rudimentares nos primórdios da internet.

O Netscape é considerado um marco na história da computação. 
Entre as diversas inovações, uma funcionalidade que resistiu ao teste 
do tempo e tornou-se padrão: os HTTP cookies - que são os que 
usamos até hoje.

Os HTTP cookies são arquivos que identificam o usuário durante 
visita a um site. Eles servem para personalizar a experiência de 
navegação. É normal, por exemplo, que ao visitar um site de notícias 
você veja links já acessados que estão em cores diferentes, ou que 
uma rede social mostre que você já assistiu determinado vídeo. Ou 
ainda, que seu nome de usuário já esteja gravado no formulário 
de login da página de algum serviço com um carrinho de compras 
recheado de produtos escolhidos dias atrás.

O exemplo mais corriqueiro de cookie é quando o usuário é 
logado em um serviço e passa por um redirecionamento de página. O 
procedimento acontece, por exemplo, em lojas online: ao adicionar um 
produto ao carrinho, o usuário envia para o servidor pequeno pacote 
de dados dizendo quem ele é, qual o produto e quantas unidades 
deseja. A troca e interpretação dessas informações são feitas por 
cookies.

Sites de bancos, e-mails, serviços, jogos e notícias também usam 
cookies para se “lembrar” de quem está navegando.

Apesar de essenciais, os cookies podem ser usados para 
finalidades maliciosas. Por sua função, não podem ser usados para 
inserir vírus nas máquinas dos usuários, mas podem ser explorados 
em conjunto com outros artifícios mal-intencionados para extrair dados 
valiosos.

Sites que capturam cookies indevidamente podem usar 
informações sigilosas para traçar perfis de marketing direcionados 
sem o conhecimento e consentimento do dono do dispositivo. Também 
é possível “capturar” informações de geolocalização, IPs (endereços 

digitais únicos), e-mails, contas em redes 
sociais e até mesmo sessões ativas em 
plataformas bancárias, por exemplo.

Primário e de terceiros
Existem vários tipos diferentes de 

cookies. Os HTTP cookies, mais comuns, 
são divididos em duas subcategorias: os 
primários e os de terceiros.

Cookies primários: são criados 
diretamente pelo site que está sendo 
acessado. Geralmente são seguros, mas 
podem ser acessados e capturados por 

sites maliciosos;
Cookies de terceiros: são mais suscetíveis a problemas, já que 

geralmente pertencem a páginas com domínio diferente da que está 
sendo visitada. Visitar um site com vários anúncios, por exemplo, pode 
gerar inúmeros cookies, mesmo que o usuário não clique em nenhum 
deles.

O que os sites maliciosos buscam é informação sobre o perfil do 
usuário. Juntando esses pequenos fragmentos, como os hábitos de 
navegação, domínio do endereço de e-mail e informações de auto-
completar, é possível tentar, por exemplo, roubar uma conta em redes 
sociais.

A vítima pode, então, ser redirecionada para armadilhas que 
executam códigos mais complexos, que instalam adwares, trojans e 
outros tipos de malwares na máquina ou celular.

Permitir ou remover
Os cookies não são obrigatórios, apesar de facilitarem muito a 

navegação e permitirem o uso de certas funções dos browsers. Ainda 
assim, são partes opcionais da experiência dos usuários na internet, e 
é possível limitar o uso dessa ferramenta.

Permitir os cookies faz com que os sites possam receber e 
processar informações importantes para melhor experiência de uso.

Remover cookies é fácil, mas torna a navegação mais difícil. Sem 
eles, cada visita a uma determinada página será como a primeira vez. 
Nenhuma informação será guardada. A forma de desabilitar cookies 
varia para cada dispositivo e cada browser. A opção costuma estar em 
configurações > privacidades (a opção também pode estar listada em 
“Ferramentas”, “Opções de Internet” ou “Avançado”).

Para remover cookies que já foram comprometidos e arquivos 
maliciosos baixados ou executados sem permissão, é necessário o 
uso de antivírus.

Também é possível desfrutar de uma navegação anônima usando 
redes virtuais privadas (VPNs, na sigla em inglês). O serviço faz com 
que servidores não consigam identificar a origem direta do usuário, que 
está camuflado por um túnel de servidores localizados em diferentes 
regiões geográficas.

Aceitar cookies? Entenda por que sites fazem esta pergunta na hora do acesso
Sites de bancos, e-mails, serviços, jogos e notícias também usam cookies para se “lembrar” de quem está navegando

Fonte: https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/01/2022/aceitar-cookies-entenda-por-que-sites-fazem-esta-pergunta-na-hora-do-acesso

TECNOLOGIA

Fonte: https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/01/2022/aceitar-cookies-entenda-por-que-sites-f
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ASSERJUF - Associação dos Servidores da Justiça 
Federal na Bahia
Av. Ulisses Guimarães, 2631 - Sussuarana
Salvador - Ba - CEP. 41.213-000

DIRETORIA EXECUTIVA
Claudia Mariano de Almeida Temporal Soares (8ª Vara)
Luzineide Araújo de Oliveira (Aposentada)

DIRETORIA ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA
Lourival Matos (Aposentado)
Maria Elizabeth de Mendonça Alves (Aposentada)

DIRETORIA DE BENEFÍCIOS, COMUNICAÇÃO 
E EVENTOS
Manoel Pinto Rodrigues da Costa Neto (CEMAN)
Ana Carla Aguiar Brito Furrer (5ª Vara)

EXPEDIENTE
CONSELHO FISCAL

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

Titulares
Joilton Pimenta da Silva
Claudio Henrique Santos de OliveirafalaJuf

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

INFORME Divulgação

Classificados

INFORME

VENDO

Renault Captur 
Life 1.6 - 2019
Automático
31.000 km
Cor: vermelho

Valor: R$ 77 mil

Contato: 71 99366-4773
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