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08 DE MARÇO!
Se desenharmos o oito deitado perceberemos que ele se
transformará no símbolo do infinito. Pode ser mera coincidência,
porém, não tem melhor símbolo para representar como é infinito
o valor de ser Mulher. O amor, carinho, dedicação, superação e
muitos outros aspectos femininos são infinitos, sem fim, como a
luta diária da mulher para ultrapassar os obstáculos da vida. Este
ano, a ASSERJUF, prestou uma homenagem as suas associadas
através de outras mulheres que superaram obstáculos, medos e
preconceitos. Foi montado no foyer do prédio sede uma exposição
com alguns depoimentos dessas mulheres que estão em narrativa
no livro de autoria de Carol Rossetti: Mulheres, retratos de respeito,
amor-próprio, direitos e dignidade.
No dia 08/03 às 15h na Biblioteca desta Seccional, as
associadas foram convidadas para uma tarde muito agradável
em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Nada melhor
do que ser homenageada durante o expediente e foi isso que
proporcionamos juntamente com a ASSOJAF e SINDJUFE. As
mulheres puderam desfrutar da bela voz e violão de Rogério Grillo
que cantou lindas canções, principalmente músicas voltadas para o
universo feminino.
Logo na entrada, encontraram as homenagens às MULHERES
DESTAQUES: Myrtô Magalhães, Selma dos Santos, Vera Lúcia
dos Santos, Luzineide Oliveira, Denise Carneiro, Joseneide Reis e
Gêlhia Almeida. Elas foram indicadas através da campanha que a
ASSERJUF divulgou por e-mail para que cada setor escolhesse as
mulheres que mereciam destaque por sua história de vida, rotina,
superação e etc.
A abertura e recepção do evento foi realizada pelas atuais
diretoras Tânia Rebouças (8ª Vara), Márcia Rodrigues (SECAD)
e Vera Barros (NUCJU) que parabenizaram todas as mulheres
participantes e trouxeram reflexões a respeito do papel da mulher
na atualidade. Durante a confraternização foram sorteados brindes
para serviços no Espaço Terapêutico oferecidos pela profissional
Edléa Muniz além do livro "O Bebê de Rosineyde" doado pelo
talentoso escritor e associado Valter Freitas Jr. Todas as mulheres
presentes receberam o número para o sorteio e as ganhadoras e
sortudas, ficaram ainda mais felizes. O associado Josenildo Gomes
(8ª Vara) falou sobre a sua satisfação em prestiagiar um evento com
tantas mulheres de honra.
A juíza e associada Dra. Cynthia Lopes (14ª Vara) falou
sobre a importância do papel da mulher
na sociedade, destacando o empenho
familiar e profissional. Logo em seguida
tivemos as contagiantes participações
das associadas Luzineide Oliveira
(SEBIB), Rosane Cerqueira (Pro Social)
e Doris Fernandes (Pro Social). Após,
todas provaram do delicioso bolo em
homenagem ao seu dia.
A ASSERJUF parabeniza mais uma
vez todas as mulheres! Afinal todo dia é
DIA DA MULHER!
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Para o querido poeta da CAIXA Paulinho na sua aposentadoria
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Paulinho,
Você é exemplo de servidor digno.
Fará falta à CEF e a todos nós que
contamos com o seu serviço aquele
sorriso simpático e sincero. Que essa
nova jornada de sua vida seja rica em
experiências boas!
Grande abraço, Laura Darzé.
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Paulinho querido amigo,
Marcelo (risos) lhe desejamos
Alcides
Eu e
muita luz, alegria e muita praaaaaaia nessa
nova e gostosa etapa da sua vida. Obrigada
por todos esses anos de dedicação a nós
servidores da JF. Você sempre nos atendeu
com muito carinho e paciência e somos muito
gratos por isso. Abraços e Boa Sorte querido.
Elaine Lamontagnia (risos) e Alcides
Marcelo(risos) lhe desejamos muita paz.
Aproveite.

DESTAQUES

Para o querido poeta da CAIXA Paulinho na sua aposentadoria

Paulinho, como é carin
hosamente conhecido
aqui na JF,
você é um exemplo de
trabalho primoroso e ate
ncioso.
Quantas vezes lhe vi,
com óculos na ponta do
nariz, a
conferir e conferir nova
mente a autenticação,
o troco, o
pagamento, para se ce
rtificar que estava tud
o correto.
Sempre educado e ale
gre, por muitos anos se
rviu a
tantos nesta casa!
Quero agradeço pelo
ótimo trabalho prestado
, e lhe
dizer que você é muito
querido e será sempre
lembrado
por sua simpatia, e pe
los delicados poemas
que nos
presenteava em datas
especiais.
Seja Feliz! Que tenha
muita saúde e disposiç
ão para
curtir sua merecida ap
osentadoria, na certeza
do
dever
muito bem cumprido.
Um forte abraço de Va
léria.

Se todos prec
para repor no isamos de descanso
ssas energias
precisariam
, os poetas
de muito mai
s! Além de re
energias, prec
por
is
inspiração! P am repor o estoque de
or isso, ao no
poeta Paulin
sso querido
ho, desejam
os longos an
de inspiraçã
os
o . Nossa gr
atidão por se
nos receber
mpre
com um sorr
iso!
Abraços
Futura gove
rnadora do M
aranhão!

Prezado Pa
ulinho, você
uma pessoa
é
muito legal,
alegre
e cortês!! Co
Desejo muita ntinue assim!!
s bênçãos d
e Deus
para você n
esta nova fa
se da
sua vida!!! U
m gran
JOSENILDO de abraço.
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Ao querido poeta Paulin
ho:
Tem pessoas que são
unanimidades em termo
s de simpatia. Tenho a
conhecer uma delas:
honra de
Paulo Roberto Carvalho
, o querido Paulinho da
Enquanto aguardamo
Caixa. Explico:
s na fila para sermos
ate
ndidos na agência da
Seccional testemunha
CEF da nossa
mos a maneira profiss
ional, mas extremamen
com que ele trata cad
te carinhosa
a cliente. Ouço frequen
temente os colegas fala
o quanto gostam de Pa
ndo sobre
ulinho. De como ele é
simpático e como aprec
iam o seu
tratamento cortês para
com todos.
Sempre que falece alg
um dos nossos coleg
as, Paulinho demonst
sentimento com lágrim
ra seu
as nos olhos e eu con
stato calada, ao ouvi-l
- Como ele gosta de nó
o:
s, servidores!
Não bastasse a sua ate
nção para com todos,
esse rapaz de ouro é
escritor. Eu leio e sem
poeta e
pre encaminho para pu
blicação seus textos e
ele derrama seu amor
poemas, onde
pelas pessoas, seu res
peito pelas mulheres,
seu sentimento de ho
mem sensível.
Vamos sentir muita falt
a de sua alegria ao no
s atender na Caixa, ma
sempre levar no peito
s vamos
a lembrança de um ho
mem encantador. Um
ser
humano cheio de dignid
“Dono de Jacobina”,(c
ade.
omo eu o denominei po
r ele ter nascido lá), rec
cumprimentos pelo en
eba os meus
cerramento do seu lab
or junto a nós e meus
votos de uma
aposentadoria bem feli
z. Você merece.
Um forte abraço
Da “Dona de Maragogi
pinho” Luzineide.
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-- classificado --

Destaques da Semana
Venha conhecer o nosso Espaço Terapêutico,
e se já conhece, o que está esperando para marcar
sua sessão? Bem-estar em primeiro lugar! Aproveite os
serviços que a sua Associação dispõe para você!
Confira os profissionais do Espaço:

LUÍZA LESSA - Fisioterapeuta

aniversariantes!
13/03 - Vera Lucia Bastos Muniz - Aposentada
14/03 - Márcio Kazuo Tagata - Aposentado
14/03 - Talita Pereira de Souza de Almeida Kuehn - SECAD

TÉCNICAS: RPG, Técnicas de Pilates na Plataforma
Vibratória, Escola de Postura, Terapia Manual,
Fisioterapia, Ergonomia, Acupuntura, Técnica de
Osteopatia, Terapia Crânio Sacral e Fisioterapia para
ATM.

14/03 - Maria de Lourdes Santos Magalhães - 23ª Vara
15/03 - Ana Maria de Freitas Dantas - 18ª Vara

BETO ANDRADE - Massoterapeuta

16/03 - Elizabete Regina Campelo Dias - NUCAF
16/03 - Maria Rita de Souza Alcântara - 15ª Vara
16/03 - Zacarias Vitorio de O. Filho - NUCOI
17/03 - Lianne Cunha Cardoso Machado - Rio de Janeiro
17/03 - Valterlita Silva do Espírito Santo - NUCOD
18/03 - Nélio Leal Vilas Boas - NUCJU

TÉCNICAS: Alongamento Passivo, Shiatsu,
Californiana, Reflexologia Podal e Kirodal.

Agende um horário!
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