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EITA? JÁ ACABOU A BRINCADEIRA?

A

Brincadeira das Senhas 2016 bateu
seu recorde de tempo e público! Os
associados foram muito rápidos na
procura das charadas formando seus pares para
enfim ganhar o tão esperado prêmio. A correria foi
grande para entrar na fila e garantir os primeiros
lugares, com os melhores prêmios. Em sua 20ª
edição, a brincadeira é sempre uma das atividades
mais aguardadas quando chega o fim de ano e foi
realizada nos dias 14/12 (foyer - prédio sede) e 15/12
(recepção - prédio JEFs).
Com o objetivo de unir e interagir os associados,
a brincadeira das senhas proporciona o contato
com os colegas dos demais setores que não
perdem o prazo e se inscrevem na brincadeira. E é
dessa maneira que se torna um sucesso de crítica e
público. Como nas outras edições, os participantes
receberam senhas com charadas e tiveram que
encontrar o seu par. A brincadeira contou com uma
novidade: os primeiros ganhadores receberam os
prêmios mais recheados e até os que demoraram a
encontrar o seu par, foram contemplados com um
delicioso panetone de chocolate como prêmio de
consolação. Ninguém saiu chorando! (risos).
Mais uma vez, a 20ª Brincadeira das Senhas
contou com a ajuda e organização muito bemvinda, do ex-diretor da ASSERJUF e associado, Luiz
Goulart, que sempre soube diversificar as charadas
fazendo delas algo bem divertido e interessante.
Declaramos aqui o nosso “Muito Obrigado!”.
A ASSERJUF agradece a todos os associados
que participaram de mais uma edição da brincadeira
das senhas, uma das atividades mais divertidas
que acontece no seu local de trabalho! Esperamos
vocês na 21ª Edição!!
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DESTAQUES

É

ÁRVORE SOLIDÁRIA
sempre um privilégio para a ASSERJUF organizar e fazer
acontecer junto com seus associados a Árvore Solidária. A

solidariedade marca presença e a grande maioria dos servidores se
disponibiliza e retira um ou dois nomes da árvore para conseqüentemente
arrancar sorrisos dessas crianças. Como acontecem todos os anos, a
árvore é montada no foyer do prédio sede e outra na recepção do prédio
do JEFs. Os enfeites que completam a árvore são os nomes dos filhos
dos terceirizados que trabalham nesta Seção Judiciária.
A entrega dos presentes ocorreu no dia 15/12 (recepção - prédio
JEFs) e 16/12 (no auditório Ministro Dias Trindade – prédio sede). A
cerimônia foi marcada de muita alegria e expectativa pelas crianças
que foram levadas pelos pais para receber pessoalmente os seus
presentes. Alguns associados participaram
da entrega e puderam assistir, junto com os
funcionários terceirizados a apresentação do
grupo Cantarolando, grande convidado que
mais uma vez abrilhantou o evento com lindas
músicas natalinas, escolhidas pelo Maestro
Edvã Barbosa e os componentes
do

grupo.

Na

vice-diretora

ocasião,

executiva

a
da

ASSERJUF, Luzineide Oliveira,
discursou sobre a importância
do Natal na vida das crianças e
pais presentes. A ASSERJUF agradece a todos
os colegas solidários que dedicaram minutos do
seu tempo para presentear as crianças da Árvore
Solidária 2016, gesto esse de carinho e amor
ao próximo. Esperamos
poder contar com vocês
neste ano, afinal existe
melhor coisa do que
ver o sorriso de uma
criança? Até lá!
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DESTAQUES

O

A tão esperada confraternização de final de ano!

Evento mais esperado da ASSERJUF é a festa
de final de ano, onde conseguimos reunir a
maioria dos nossos associados e servidores.
Realizada no dia 16 de dezembro às 19h no Foyer do prédio
sede, a Confraternização, foi um sucesso e proporcionou
a todos que participaram momentos de alegria, encontro
e diversão, onde colegas de trabalho de outros setores
se reencontraram para colocar os papos em dia, dançar e
interagir.
Desfrutamos de um delicioso Buffet de crepes, produzido
pela empresa contratada Eventos e Eventos, ao som das
lindas músicas tocada pela Banda de Alex Rocha Eventos
com um sofisticado repertório de músicas natalinas e também
MPB, agradando todos os gostos. A linda decoração natalina
favoreceu todo conjunto, e os convidados pousaram para tirar
belas fotos. Os colegas de trabalho, terceirizados e estagiários
que trabalham nesta Seção Judiciária da Bahia, se despediam
de um ano cheio de altos e
baixos, porém, celebrando com
bom ânimo a possibilidade de
um ano diferente com mais
momentos semelhantes a este.
Durante a festa, ocorreu
a tradicional parada para
homenagens e reflexões do

ano de 2016. Os Diretores da
ASSERJUF aproveitaram o
momento para agradecer e
se despedir das suas funções
na Associação, desejando
boas vindas à futura gestão
que dará continuidade à
atuação
da
ASSERJUF
durante os próximos anos.
Ocorreu também uma homenagem aos associados que se
aposentaram no ano de 2016. Cada associado recebeu uma
placa de homenagem com o reconhecimento de sua dedicação
durante todos esses anos. Kátia Arnold diretora do NUCAF
discursou sobre a importância da confraternização de final de
ano para os servidores desta Seccional, representando muito
bem a Diretoria do Foro. A entrega do brinde de final de ano
da ASSERJUF também foi feita no decorrer da festa.
A ASSSERJUF agradece a Diretoria do Foro pela
confiança e a todos os servidores que prestigiaram, mais
uma vez, o nosso evento, que é feito com muito empenho e
dedicação. Agradecemos também ao nosso parceiro Banco
Alfa pelo apoio de sempre, nos ajudando na realização de
mais esse evento. Essa é a finalidade dos nossos eventos:
permitir a harmonia e o encontro dos associados no seu local
de trabalho! Não deixe de participar dos nossos eventos!
Boas Vindas 2017!
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aniversariantes!
26/01 - Juciel dos Reis Ferreira - Feira de Santana

29/01 - Mária Alete Mourato - PauloAfonso

26/01 - Rosilene Reis Bittencourt - 16ª Vara

29/01 - Samira Coelho Silva Santana Lopes - Eunápolis

27/01 - Adriana Pinho Joazeiro - 17ª Vara

30/01 - Marlene de Jesus - 13ª Vara

27/01 - Dóris Fernandes - Pro social

31/01 - José Carlos Bispo - NUCJU

27/01 - Márcia Leal Lara - Feira de Santana

31/01 - Renato de Mello Guimarães Lobo - 7ª Vara

28/01 - Hermes Souto de Souza - Aposentado

03/02 - Ana Claúdia de Castro D. Nascimento - 21ª Vara

-- Novos Convênios -A Asserfuf convida todos os seus associados para a Cerimônia de Posse da nova
Diretoria da Associação dos Servidores da
Justiça Federal na Bahia.
Data: 10/02/17
Horário: 17:00
Local: Biblioteca (prédio Sede)

PRISCILA BARBOSA - PSICÓLOGA

Email: priscilabarbosa@yahoo.com
Telefone: (71) 98835-4873

Fique Ligado!

Endereço: Torre do Parque, sala 1810, próximo ao Hotel
Fiesta, sentido Petrobrás - Itaigara. Salvador/Ba.

Desconto: 20% (Serviços de Psicologia).

Caro(a) associado(a):
O informe de rendimento para efeito de dedução na
Declaração do Imposto de Renda do Ano Fiscal de 2016
se encontra disponível no escritório da ASSERJUF e
também no link abaixo:

DR. PEDRO VILLAR

http://www.asserjuf.org.br/novo/downloads/

Caro(a) associado(a):
NÃO PERCA TEMPO!
RETIRE SEU BRINDE DE FINAL DE ANO!

Escritório SEDE

Xerox JEF’s

Site: www.pedrovillar.com.br
Email: oncovillar@gmail.com
Telefone: (71) 3355-0055 / 99159-9291
Endereço: Av. ACM, n° 585, Edf. Luis Pasteur, sala
1410 - Itaigara (em frente ao shopping Itaigara e ao
lado do Hotel Fiesta). Salvador/Ba.

Desconto: 30% (Consulta em consultório acima de
R$ 100,00); 40% (Cirurgias: Tabela de preços fixos).
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