Versão eletrônica:
Versão eletrônica:
www.asserjuf.org.br
www.asserjuf.org.br

71 9 9688-5655
asserjuf_ba
www.facebook.com/asserjuf/
www.asserjuf.org.br
EDIÇÃO Nº 647

SALVADOR/BA - 24 DE ABRIL DE 2017

"Aquela que ama, que cuida, que passa
horas acordada só pra te ver dormir...
Muitas vezes falam por gestos, e com
carinhos. A que compra um doce só pra lhe
ver sorrir. A única em que pode confiar e a
única que te ama de verdade... Domina suas
vontades e luta por seus direitos.
Sacrifica-se. Mãe, teu colo nos afaga e nos
tira a tristeza, teu colo, que nos aquece
tem um único nome. Mãe..."
Fonte: https://www.mensagenscomamor.com/mensagem/83332

Mamães da ASSERJUF,
O Dia das Mães está se aproximando e para festejar essa data tão especial, a ASSERJUF
está planejando uma comemoração descontraída, aconchegante, alegre e com o carinho
e atenção que toda MÃE merece. O evento de Dia das Mães da ASSERJUF será
realizado no dia 06 ou 20 de maio (sábado), com horário e local a definir.
EM BREVE, abriremos as inscrições por email. Caso queira levar o(a) seu(a) filho(a),
coloque o nome e a idade dele(a) no momento da inscrição. Lembre-se que, a sua
inscrição é muito importante para garantir a sua participação no evento.

S
Caro associado (a),

Caro(a) associado(a):

Se você mudou de Vara, Setor ou Seção
é necessário atualizar os seus dados na
ASSERJUF para que os benefícios cheguem
até você no seu novo local de trabalho.
Mande um e-mail para asserjuf@uol.com.br

Não deixe para declarar o seu imposto de renda na última
hora. Lembre-se que o prazo é até o dia 28 de abril. O
informe da ASSERJUF com os valores dos convênios
cobrados dos seus associados no Ano Fiscal de 2016 está
disponível no site www.asserjuf.org.br/novo/downloads
ou também no escritório da ASSERJUF.

*É importante que você informe a sua nova lotação,
pois assim a ASSERJUF poderá garantir que os seus
brindes e demais serviços cheguem em suas mãos sem
transtornos.

ASSERJUF Sempre com Você!

Caro(a) associado(a) lotado(a) nos JEFs,

-- Nota de Falecimento --

A pedido de algumas associadas, a ASSERJUF trouxe
para o prédio dos JEFs a manicure Joseane Santos para
prestar atendimento todas as sextas-feiras, na sala 1, no
Espaço Terapêutico.

É com grande pesar que a ASSERJUF cumpre o doloroso
dever de comunicar o falecimento de

Ivanete Pereira da Silva
associada aposentada. O falecimento ocorreu dia 22 de
abril de 2017 e o sepultamento ocorreu no cemitério
Bosque da Paz.

*Então, para não perdermos mais esta profissional,
pedimos que se organizem, mobilizem as suas colegas de
trabalho e agendem um horário para que, pelo menos, a
manicure possa atender (no mínimo) 3 pessoas cada vez
que ela for aos JEFs.

Ligue 71 3617-9292 e agende um horário!

Aniversariantes da semana
23/04 - Francisco Leonildo Barbosa - 3ª Vara
23/04 - Humberto Barbieri Junior - Aposentado
23/04 - Luciano Beckerath Peixoto - Aposentado
24/04 - Deusdedith Almeida do Carmo - Aposentado
25/04 - Rita Liliana Paim Senna - NUTEC
25/04 - Daiana Garcia da Silva Boccanera - 15ª Vara
25/04 - Suzane Q. de Melo Fontes - 2ª Vara

26/04 - Ilton Vieira Leao - 11ª Vara
27/04 - Gilson Francisco Damaceno - 10ª Vara
27/04 - Valtercilia Cardoso dos Santos - NUCRE
28/04 - Katia Cristina Oliveira Lopes - 6ª Vara
28/04 - Iedo Jose Rios de - Sub. De Campo Formoso
28/04 - Mariana Portela Morales - 1ª Vara
29/04 - Cecilia Maria Lopes Oliveira - 7ª Vara

29/04 - Lucia Maria Telesforo Goes - Aposentada
30/04 - Mariluce Medeiros Machado - 11ª Vara
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