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o dia 25 de setembro, foi comemorado o Jubileu de Ouro da Seção Judiciária da Bahia. Na cerimônia estiveram
presentes desembargadores, juízes, servidores ativos e aposentados, advogados e inúmeros convidados ilustres. Foi
exibido um filme sobre a atuação da Justiça Federal – Seccional Bahia, nesses cinquenta anos de existência. O grupo
Cantarolando, coral patrocinado por nossa Associação, se apresentou cantando cinco músicas representativas de cada década,
relacionando-as a fases significativas da atuação da Seção Judiciária da Bahia, desde a sua inauguração até o presente momento.
O Diretor Executivo da ASSERJUF, Águido Miranda Barreto, recebeu uma placa do Cinquentenário, representando
todos os servidores desta Casa. Também foi homenageado Sr. Edson Barbosa, terceirizado que trabalha nesta Seccional desde
a construção do prédio. Sr. Edson representou todos os funcionários terceirizados, recebendo os agradecimentos da Direção do
Foro por seus dedicados serviços.
Na solenidade houve o lançamento do livro “Jubileu de Ouro da Justiça Federal na Bahia: Uma história de respeito”,
que traz em suas páginas a gloriosa história desta Seção Judiciária da qual a ASSERJUF tem a honra de participar com um
capítulo especial contando também a sua história.
Parabéns a Dra. Cláudia Tourinho Scarpa pela impecável solenidade que comemorou o Cinquentenário da Seção
Judiciária da Bahia.
A ASSERJUF só tem a agradecer por ser parte dessa respeitável jornada!

Aniversariantes da semana
01/10 - Emmanuel Borges de Almeida Neto - 5ª Vara
02/10 - Dorolimpia Sousa Novato - 4ª Vara
02/10 - Valneide de Souza Silva - CEMAN
03/10 - Elizabete Tereza Cardoso - 9ª Vara
03/10 - Joao Carlos de Brito Mota - NUTEC
04/10 - Laura de Assis Oliveira - 6ª Vara
04/10 - Maria Aparecida Carvalho - CEMAN
04/10 - Maria Bernadete Farias Costa - Feira de Santana
04/10 - Rômulo de Souza Batista - 9ª Vara
05/10 - Placido Rosa de Alencar - 16ª Vara
06/10 - Luciana Guerra Otero - 2ª Vara

07/10 - Osvaldino dos Santos Ferreira - Aposentado

TRIBUTO A THEOMIRO

A

Por: Diretor Executivo da ASSERJUF Águido Barreto

THEOMIRO (menino que Deus protege)

longevidade é uma benção e a terceira idade é a última fase de nossas vidas. Quem teve a oportunidade de conviver
com Theomiro, aprendeu com leveza e tranquilidade que a vida não é um fardo e nem pretexto para ser mal humorado.
Exemplo de pessoa humana, homem de fala mansa e firmeza de propósito, jamais se viu o parceirinho lamentando
ou reclamando que o trabalho era excessivo. Sua disciplina, método e poder de síntese, quase sempre coroava o seu trabalho de
resultado positivo.
Homem disciplinado e colega de escol, que falava não só com inteligência, mas com o coração. Sabia de cátedra que a
velhice não é sinal de inatividade e improdutividade.
Na história da Justiça Federal da Bahia foi o primeiro servidor que, após a merecida aposentadoria, aceitou a retornar ao seu
posto de trabalho de forma voluntária e contribuiu por longo tempo com sua experiência para minorar a elevada carga de trabalho
do Núcleo de Controle Interno.
Em um momento como este, de dor, luto e reflexão, lembramos que a vida é passageira, a saudade é uma constante, mas
a lembrança dos momentos vividos, seus exemplos de sabedoria e o afeto dos amigos são eternos.
Destarte o tempo não para. Sentiremos saudades e a lembrança nos acompanhará sempre, todavia, o fluir do tempo trará
o conforto e a resignação pela falta, mas não apagará os belos momentos de convivência, sua fala mansa e firme, sua inteligência
que levava a questionamentos sempre, atributos de um bom homem que passou em nossa vida.
Guardemos nosso querido Theo em nossas mentes e no fundo de nossos corações, na certeza de que o Bom DEUS, na sua
eterna bondade, dará o refrigério para sua alma e o consolo para seus familiares.

A vida na terra é passageira, o amor uma miragem, mas a amizade é um fio de ouro que só se quebra com a morte.
Descanse em paz menino Theo, que o senhor receba sua alma no Reino celestial.

XI ENCONTRO DE CORAIS
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Marchinhas e outros carnavais

oi em clima de carnaval que aconteceu o XIº
Encontro de Corais da Justiça Federal na Bahia!
O evento ocorreu no auditório do prédio sede,
do dia 26 a 29/09. E foi uma sucessão de apresentações
alegres e divertidas na qual o público se envolveu cantando as
marchinhas entoadas por cada grupo. O evento foi aberto todos
os dias pelo Grupo Cantarolando, anfitrião da festa, regido
pelo maestro Edvã Barbosa, que deu início às apresentações
durante os 4 dias,
recebendo todos os
outros corais com
muita alegria.
Antes
de
começarem
as
apresentações, era
exibido um vídeo
contando
uma
pequena
história
sobre o carnaval,
introduzindo o tema
escolhido para este
ano. O evento já se
tornou tradicional
e
bastante
a g u a r d a d o
pelos maestros,
coralistas
e
servidores
da
Justiça Federal,
que
no
local
têm a chance
de
assistir
a
verdadeiros shows
gratuitamente,
se
divertindo,
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cantando, saindo da sua rotina e isso tudo sem sair do ambiente
de trabalho.
Este ano contamos com a presença dos grupos: Coral
MP em Canto, regido por Natanira Gonçalves; Coral Salvador
Card, regido por Carlos Veiga Filho; Coral Canto da Terra, regido
por Gilmar Santana; Coral Lacen/BA, regido por Katia Cucchi;
Coral Dom Bosco, regido por Cida Barros; Som na Caixa, regido
por Gilberto B. Filho; CJAR, regido por Robert Alexandre, Coral
Colégio Montessoriano Salvador, regido por Elielson Amorim;
Coral Doce Vida, regido por Natanira Gonçalves; Coral Tom
sobre Tom, regido por Gilmar Mendonça; Coral Pequenos
Cantores da Monsanto, regido por Alcides Lisboa; Coral CAAB,
regido por Estevan Dantas; Coral Sal da Terra, regido por
Natanira Gonçalves; Grupo Livre da Maturidade, regido por
Edvã Barbosa; Cantando as Horas, regido por Valdinei Lopes e
Coral Anchieta, regido por Alcides Lisboa.
No último dia do evento, o grupo Cantarolando fez uma
homenagem ao seu maestro, Edvã Barbosa, enaltecendo
seu talento e agradecendo o carinho e dedicação do mesmo
durante todos esses anos. Também agradece a Jesuíta, do
DNPM, e aos componentes do Coral CBPM, Tereza, Adriana
e Edmilson que vieram juntar suas vozes aos dos membros do
Cantarolando. Sem a presença deles não haveria apresentação,
pois parte dos componentes do Cantarolando estava doente ou
de férias. Somos imensamente gratos a vocês.
O evento teve o patrocínio de: Mix Bahia, SchinCariol, RB
Eventos e do SINDIJUFE que patrocinou um saboroso lanche
para os coralistas a cada dia do evento. Agradecemos à Diretoria
do Sindicato pela sensibilidade e apoio.
A ASSERJUF agradece aos seus funcionários e
estagiários que decoraram o auditório, que capricharam no
lanche e que estavam disponíveis sempre para atender às
demandas do evento. Obrigada, gente! Agradecemos aos corais
convidados e, em especial, ao Cantarolando e o maestro Edvã
Barbosa, por todo esforço em fazer do encontro desse ano tão
maravilhoso quanto os anteriores.
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NOVOS CONVÊNIOS
HOTEL COCO BEACH

Site: www.cocobeach.ch
Email: hotel@cocobeach.ch
Telefone: (75) 3449-1171/ 3449-1300/ 9860-3098 (Vivo)
Endereço: Estrada da Barra do Itarirí, km 02 - Sitio do Conde.
Salvador/ BA. CEP: 48.300-000
Desconto: 20% sobre a tarifa balcão vigente em qualquer
período do ano em que houver disponibilidade.

LUXO EPÓXI - PORCELANATO LÍQUIDO

Site: www.facebook.com/luxoepoxi/
Email: luxoepoxi@outlook.com
Telefone: (71) 99362-7611/ 8672-6800
Endereço: Rua Bernadete J. Brito n° 12 - Quadra A - Itinga.
CEP: 42.700-000. Lauro de Freitas/BA
Desconto: 15% em cursos e serviços de Porcelanato líquido.

- - - - CLASSIFICADOS - - - Linda filhote de Pug disponível para venda.
Vacinada, vermifugada, e com pedigree.

DOM PETRUM

Contato: 98121-2145

Site: www.dompetrum.com.br
Email: pos@faculdadesaobento.com.br
atendimento@juspetrum.com.br
Telefone: (71) 3034-0002
Endereço: Avenida Estados Unidos, n° 258, Edifício Cidade
de Aracaju, 2° Andar - Comércio. CEP: 40.010-020. Salvador/
BA
Desconto: 30% nos cursos de Pós Graduação e cursos de
Extensão

- - - - CLASSIFICADOS - - - Vendo fogão de 5
bocas
Fogão de embutir,
Inox, marca
Brastemp, linha
ative, com toner e
grill, conversão para
central de gás, com
timer!
Valor: R$ 750,00
Contato: 71 8304-8282

JURÍDICO
CUSTEIO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DEVE INCIDIR SOBRE
O VALOR DO BENEFÍCIO E NÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO
Em processo de associado da ASSERJUF, patrocinado pela
assessoria jurídica da entidade, o Juízo da 15ª Vara do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária da Bahia decidiu que o
custeio do auxílio transporte, fixado atualmente em 6% (seis por
cento) sobre a remuneração, deve, em verdade, incidir sobre o
valor do benefício.
O processo, originalmente, busca a declaração do direito
à percepção do auxílio-transporte independentemente de
comprovação da utilização de transporte público para o
deslocamento entre o trabalho e a residência do servidor e a
declaração de inexigibilidade do custeio do auxílio.
Entretanto o acolhimento ainda que parcial do pedido viabiliza
a percepção do auxílio-transporte àqueles servidores para os
quais a incidência do custeio sobre a remuneração perfaz, hoje,
um valor superior ao próprio benefício.
A decisão, ainda não definitiva, abre um importante precedente
na defesa dos direitos dos servidores do Judiciário federal.
Os interessados no ajuizamento desta ação devem procurar a
assessoria jurídica da ASSERJUF munidos das fichas financeiras
dos últimos cinco anos, cópia de um documento que contenha o
CPF e comprovante de residência.
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