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Reforma da providência

ia 3 de maio vimos a categoria de Agentes
Penitenciários ocuparem a Câmara Federal.
Isso dificultou a aprovação das emendas ao
texto base da reforma da previdência. Muito bom. Depois
soubemos que essa categoria foi retirada da reforma, e
eles comemoraram muito, por pouco tempo: logo foram
reinseridos. Os servidores estaduais também foram
retirados. E na semana seguinte o governo deu prazo para
os estados procederem as suas reformas... e eles voltaram
ao alvo onde nós estamos há muito tempo. Servidor
público é pedra no sapato de político corrupto e aqui cabe
um lembrete de que, só conseguimos construir e aprovar
a Lei 8812, com muita luta de todos os trabalhadores no
final da década de 70 até a promulgação da constituição
federal. Ou seja, nós somos resultados da luta de muitos,
e não só da nossa mobilização intestina.
Dito isso já se nota onde quero chegar: nós somos
trabalhadores, com direitos específicos conquistados na
luta geral, de todos. Logo, estoura aos ouvidos como grande
contradição o interesse de alguns de que os sindicatos de
servidores públicos busquem retirar suas categorias dos
ataques das reformas. Primeiro pelo lembrete acima que
expõe uma realidade dura para alguns: nós compomos
uma mesma classe. Doeu saber disso? Sinto muito por
vocês. E por corolário a essa verdade, vem a única saída
para nós: lutar ao lado dos demais trabalhadores para
barrar esses ataques.
E segundo, porque, queridos colegas, isolados não
vamos conseguir sair de um ataque global. As saídas
individuais estão fechadas. Sinto muito (de novo) por
quem está procurando uma; ela não existe.
Aí alguém pergunta: “e os policiais militares e
legislativos?”. Simples: eles são os escudos do poder

Por Denise Carneiro (NUASG)

nesse momento. O poder precisa deles para impor
a derrota aos demais, que são, em essência, seus
colegas...Podemos imaginá-los comemorando ter tapado
o buraco do lado deles nesse barco que está dando água.
Será que só a metade do barco irá afundar?...Mas eles
saíram da luta e o governo, logo que conseguir retirar
direitos da grande massa de trabalhadores da iniciativa
privada e também pública (inclusive a estabilidade etc.),
a conclusão axiomática é que aqueles fiéis escudeiros
serão também atingidos, e não haverá contingente para
evitar isso. A divisão da classe levará à derrota de toda
a classe, e depois virá inexorável os ataques cirúrgicos
àqueles que se julgavam fora dessa classe.
Assim, a tentativa de assar a nossa “sardinha” (prefiro
queijo coalho...), irá apenas dividir a brasa que, junta,
pode crescer e queimar a ilusão dos nossos algozes de
que seria fácil nos vencer. O governo quer desmontar
o serviço público, seja em cortes ao orçamento até a
asfixia, seja em ataques aos servidores. Pensava ele
que seria fácil, mas provamos que somos capazes de
enxergar além da caixa...

Dia das Mães da ASSERJUF!
A ASSERJUF está na contagem regressiva para o evento de Dia das Mães.
Para comemorar esta data tão significativa, você, mamãe da ASSERJUF, irá se divertir, interagir com suas colegas e participar de
um dia diferente regado de muita alegria e lazer ao lado dos seus pimpolhos(as) em um local super aconchegante.
Inscreva-se até o dia 12/05 (sexta-feira) no evento de Dia das Mães da ASSERJUF que será realizado no dia 20 de maio, às 9h,
no Sabores do Bosque - Lauro de Freitas.

Inscreva-se para o evento através do e-mail asserjuf@trf1.jus.br

aniversariantes DA SEMANa!
07/05 - Maria das Graças dos Santos Pita - Sub. Rio de Janeiro

10/05 - Marcia Nilo do Vale - 23ª Vara/JEF

07/05 - Sayonara de Jesus Santos - Aposentada/Juazeiro

11/05 - Edite de Jesus Santana - Pensionista

07/05 - Márcia Marques da Silva - 22ª Vara/JEFs

11/05 - Isabel Mariana Braga de Brito - 22ª Vara/JEFs

07/05 - Arivaldo Almeida - Aposentado/Feira de Santana

12/05 - Marcelo Tony Patterson de Almeida - 3ª Vara

09/05 - Maria Soledade Magalhães Ferreira - Atermação

12/05 - Moysés Dourado - Sub. Feira de Santana

10/05 - Antonio Luiz Dias - NUCJU/SECLA

13/05 - Cintia Araújo Lima - Sub. de Feira de Santana

$$$

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Caro(a) Associado(a),

A Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição, o Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente aos meses
de JANEIRO/2017 e FEVEREIRO/2017. 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.
DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
FEVEREIRO 2017

JANEIRO 2017
RECEITAS OPERACIONAIS ¹

R$ 36.456,11

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

R$ 36.649,89

DESPESAS OPERACIONAIS ²

R$ 24.935,40

DESPESAS OPERACIONAIS ²

R$ 31.829,06

RESULTADO

R$ 11.520,71

RESULTADO

R$ 4.820,83

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

R$ 9.207,42

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

R$ 16.560,52

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 4

R$ 2.227,98

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 4

R$ 6.902,09

RESULTADO

R$ 6.979,44

RESULTADO

R$ 9.658,43

RESULTADO DO MÊS

R$ 18.500,15

RESULTADO DO MÊS

R$ 14.479,26

(1) CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. (2) DESPESAS COM FOLHA; IMPOSTOS; CONTABILIDADE; JURÍDICO; TELEFONE; INTERNET; BRINDES
E PRESENTES. (3) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (4) OUTRAS DESPESAS.

VALIDADE CARTÃO DE ANIVERSÁRIO
Agora, o(a) associado(a) aniversariante recebe o seu
cartão brinde VIRTUAL e
NOMINAL e poderá imprimilo para realizar os serviços
oferecidos como presente
pela sua Associação.
É importante que o(a)
associado(a) fique atento(a) à
data de validade do cartão,
nele escrita, pois ele NÃO poderá ser ultrapassado.

COMUNICADO
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.
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 a cada vez que ela for aos
JEFs.
Ligue 71 3617-9292 e agende um horário!
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