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NOVO CONSELHO FISCAL
A votação que elegeu os membros
do novo conselho fiscal da ASSERJUF
para o biênio de 2017/2019 foi realizada
no último dia 03.08, quinta-feira, das
13h às 17h - Prédio Sede e JEF's. A
votação itinerante percorreu núcleos,
secretarias e seções da Justiça Federal,
teve o seguinte resultado:
Urna no JEFs (itinerante): Total
de 35 votos, sendo 29 votos válidos, 1
branco e 5 nulos.
Urna na biblioteca (sede): Total
de 5 votos, sendo 4 votos válidos e 1
nulo.
Urna itinerante (sede): Total de
119 votos, sendo 110 votos válidos, 4
brancos e 5 nulos.
Conheça abaixo os conselheiros
titulares e suplentes:
Titulares: Paulo Márcio Rodrigues
de Souza (SEVIT), Maria da Conceição
Moura O. Moraes (PRÓ-SOCIAL) e
José Zito dos Santos (NUCOI).
Suplentes: Patricia Farias de
Oliveira (18ª VARA), Claudio Henrique
Santos de Oliveira (SEBIB) e Marlene de

Jesus (13ª VARA).

Aniversariantes da semana
13/08 - Joao Silva Souza - CEMAN
13/08 - Luiz G. de Menezes Junior - 6ª Vara
13/08 - Marcelo Pinto Cardoso de Oliveira - 2ª Vara
13/08 - Marta Cristina Rocha de Alencar - 24ª Vara
15/08 - Carla Maria de Carvalho Batista Soares - NUCOM
16/08 - Emilia Bulhoes Fagundes - 10ª Vara
16/08 - Mauro Guilherme Roque - NUCJU
18/08 - Ivonete Castro Santana - Aposentada

VOCÊ SABIA?

A

A origem do Dia dos Pais

o que tudo indica, o Dia dos Pais tem uma origem bem semelhante ao Dia das Mães, e em ambas as datas a ideia
inicial foi praticamente a mesma: criar datas para fortalecer os laços familiares e o respeito por aqueles que nos deram
a vida.
Conta a história que em 1909, em Washington, Estados Unidos, Sonora Louise Smart Dodd, filha do veterano da guerra
civil, John Bruce Dodd, ao ouvir um sermão dedicado às mães, teve a ideia de celebrar o Dia dos Pais. Ela queria homenagear
seu próprio pai, que viu sua esposa falecer em 1898 ao dar a luz ao sexto filho, e que teve de criar o recém-nascido e seus outros
cinco filhos sozinho. Algumas fontes de pesquisa dizem que o nome do pai de Sonora era William Jackson Smart, ao invés de
John Bruce Dodd.
Já adulta, Sonora sentia-se orgulhosa de seu pai ao vê-lo superar todas as dificuldades sem a ajuda de ninguém. Então,
em 1910, Sonora enviou uma petição à Associação Ministerial de Spokane, cidade localizada em Washigton, Estados Unidos. E
também pediu auxílio para uma Entidade de Jovens Cristãos da cidade. O primeiro Dia dos Pais norte-americano foi comemorado
em 19 de junho daquele ano, aniversário do pai de Sonora. A rosa foi escolhida como símbolo do evento, sendo que as vermelhas
eram dedicadas aos pais vivos e as brancas, aos falecidos.
A partir daí a comemoração difundiu-se da cidade de Spokane para todo o estado de Washington. Por fim, em 1924 o
presidente Calvin Coolidge, apoiou a ideia de um Dia dos Pais nacional e, finalmente, em 1966, o presidente Lyndon Johnson
assinou uma proclamação presidencial declarando o terceiro domingo de junho como o Dia dos Pais (alguns dizem que foi
oficializada pelo presidente Richard Nixon em 1972).
No Brasil, a ideia de comemorar esta data partiu do publicitário Sylvio Bhering e foi festejada pela primeira vez no dia 14
de Agosto de 1953, dia de São Joaquim, patriarca da família. Sua data foi alterada para o 2º domingo de agosto por motivos
comerciais, ficando diferente da americana e europeia.

Em outros países
Pelo menos onze países também comemoram o Dia dos Pais à sua maneira e tradição.
Na Itália, Espanha e Portugal, por exemplo, a festividade acontece no mesmo dia de São José, 19 de março. Apesar da ligação
católica, essa data ganhou destaque por ser comercialmente interessante.
Reino Unido - No Reino Unido, o Dia dos Pais é comemorado no terceiro domingo de junho, sem muita festividade. Os ingleses
não costumam se reunir em família, como no Brasil. É comum os filhos agradarem os pais com cartões, e não com presentes.
Argentina - A data na Argentina é festejada no terceiro domingo de junho com reuniões em família e presentes.
Grécia - Na Grécia, essa comemoração é recente e surgiu do embalo do Dia das Mães. Lá se comemora o Dia dos Pais em 21
de junho.
Portugal - A data é comemorada no dia 19 de março, mesmo dia que São José. Surgiu porque é comercialmente interessante.
Os portugueses não dão muita importância para essa comemoração.
Canadá - O Dia dos Pais canadense é comemorado no dia 17 de junho. Não há muitas reuniões familiares, porque ainda é
considerada uma data mais comercial.
Alemanha - Na Alemanha não existe um dia oficial dos Pais. Os papais alemães comemoram seu dia no dia da Ascensão de
Jesus (data variável conforme a Páscoa) . Eles costumam sair às ruas para andar de bicicleta e fazer piquenique.
Paraguai - A data é comemorada no segundo domingo de junho. Lá as festas são como no Brasil, reuniões em família e
presentes.
Peru - O Dia dos Pais é comemorado no terceiro domingo de junho. Não é uma data muito especial para eles.
Austrália - A data é comemorada no segundo domingo de setembro, com muita publicidade.
África do Sul - A comemoração acontece no mesmo dia do Brasil, mas não é nada tradicional.
Rússia - Na Rússia não existe propriamente o Dia dos Pais. Lá os homens comemoram seu dia em 23 de fevereiro, chamada
de "o dia do defensor da pátria" (Den Zaschitnika Otetchestva).
Fonte: http://www.portaldafamilia.org/artigos/a-origem-do-dia-dos-pais.shtml
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DIA DOS PAIS
Feijoada do Papai da ASSERJUF

C

om atividades, divertidas e alegres que
a ASSERJUF realizou a Feijoada do
Papai, em comemoração ao DIA DOS
PAIS. O evento que foi realizado no último sábado,
dia 12/08, a partir das 8h30, no clube AABB, contando
com a energia dos pais e familiares que comemoraram
o seu dia com bastante empolgação participando dos
torneios de ping pong, dominó e baralho.
As disputas foram acirradas, as duplas jogaram
com muito entusiasmo e disposição! Mas quem levou
o brinde para casa foi Manoel Paim, vencedor do
dominó e ping pong e Gilveraldo Dorea ganhador do
baralho.
Logo em seguida, todos os participantes,
puderam apreciar uma deliciosa feijoada para
recarregar as energias. A comemoração foi finalizada
com boa música e sorteio de brindes especiais para
pais e filhos!
As crianças ainda puderam usufruir de um
momento de recreação específico para elas com
pintura e escultura com balões.
A ASSERJUF parabeniza e agradece cada
associado que prestigiou o evento, saindo da rotina de
trabalhos e interagindo com filhos, colegas e amigos,
constrindo um momento especial!
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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:

ANA MALBAR – Fisioterapeuta

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!

CONVÊNIO
A ALFA FINANCEIRA (convênio da ASSERJUF) quer ajudar
você a realizar os seus sonhos. Só ela oferece Empréstimo
Consignado e Consórcios com as melhores taxas do mercado.

Ligue e faça sua simulação agora!!!

TÉCNICAS:
Fisioterapia
Convencional,
Neurofuncional, Oncológica, Geriátrica, RPG,
Auriculoterapia e Drenagem Linfática.

NOVIDADE!!! Agora, o ALFA conta também com CONSÓRCIO
que lhe permite planejar viagem, festas de aniversários,
formatura bem como procedimentos cirúrgicos convencionais
ou estéticos.
Cartas de crédito de R$ 7 a 14 mil.
REBECA SANTO (71) 99728-1092 (WhatsApp) / 98209-9266
/ 2105-7301
E-mail: rebeca.santo@bancoalfa.com.br

ELISABETH SACRAMENTO – Esteticista

BRINDES À VENDA

TÉCNICAS: Esfoliação Corporal com Banho de
Argila, Banho de Lua Comum e Massoterapia.

Agende um horário!
Contato: (71) 3617-9292 Ramal: 2732
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