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EDIÇÃO Nº 674

P

ara
homenagear
os
servidores desta Seção
Judiciária, a ASSERJUF
realizou nos dias 23 a 27 de
outubro a Semana do Servidor Arte, Gourmet e Bem-estar.
A Feira foi bem recebida
pelos servidores, magistrados
e associados. Alguns de nossos conveniados fizeram parte do evento, trazendo a
oportunidade para outros servidores ainda não associados, conhecerem o trabalho.
Entre esses convênios, estiveram presentes: Promédica, Clínica Sorrir, Centro de
Cuidadores CARMEN, Dorme Bem, Ouvir Melhor, BA Seguros, VITALMED, Clínica
Eudermo, Cacau Show, Noz Moscata e Mania D'ocê. Os nossos profissionais do
Espaço Terapêutico, Angélica Leal, Andreia Barbosa, Beto Andrade e Edléa Muniz,
também marcaram presença na Feira, oferecendo seus serviços de massoterapia.
Além deles tivemos a participação do fisioterapeuta Renê Arruda.
Além dos conveniados, também tivemos stands de sequilhos diet, tapioca,
bijuterias, garrafas decoradas, artesanato em jeans, artesanato em sandália,
crochê. Uma diversidade de serviços e produtos disponíveis, para bem atender os
servidores.
Na quarta-feira (25/10), foi realizada uma palestra com a Dra. Mônica Aguiar,
que foi Juíza desta Seção durante muitos anos. A palestra teve como tema "A
doença como símbolo da transformação", com o objetivo de levar uma mensagem de
superação e transformação interior, tirando os pensamentos negativos que as pessoas
costumam ter a respeito de determinadas situações da vida, sendo essa palestra
nossa participação no outubro rosa e a intensa luta contra o câncer de mama.
O evento foi finalizado na sexta-feira com um excelente Sarau, apresentado
por Tânia Rebouças, Diretora de Benefícios, Comunicação e Eventos da ASSERJUF.
O associado José Luiz esteve presente, lançando o seu livro de poemas, intitulado
de "Poetílico" e, nos agraciou com a declamação de alguns desses poemas. O Sarau
continuou com declamações de Manuela Andrade, Reinaldo Lopes, Claudio Henrique,
Carmen Valéria e, finalizando, Dr. Carlos D'avila.
A ASSERJUF parabeniza todos os servidores públicos pelo seu dia, 28 de
outubro.

Aniversariantes da semana
30/10 - Ester Maria Valente - CEMAN
30/10 - Relma Santos de Souza - Aposentada
31/10 - Rita Olivia Anneys Cardoso - Administração/JEF
31/10 - Marcela Maiana Mesquita 01/11 - Eliana Vieira - NUCJU
02/11 - Claudia Mariano de Almeida Temporal Soares - 8ª Vara
03/11 - Ana Claudia Xará Gonçalves - 12ª Vara
03/11 - Eliene Maria Gantois Machado Neto - Aposentada
03/11 - Joaldo Guimaraes Simoes - 9ª Vara
03/11 - Paulo Cesar Paranhos de Castro - 20ª Vara
04/11 - Zineide Alves Tupina - 1ª Vara
05/11 - Monica Salgueiro de Melo Sarpa - 4ª Vara
05/11 - Teresa Jesus Leitão - NUCJU/SEMAN

07/11 - Manoel dos Santos Filho - NUCRE
07/11 - Wladimir Saldanha dos Santos - CEMAN
07/11 - Lissandra Rego T. de Azevedo - 13ª Vara
07/11 - Adail Goes Lima - Pensionista
07/11 - Silas Ferreira Cruz - Subs. Jud. De Eunapolis
08/11 - Daniela S. da Silva Matos - Turma Recursal
08/11 - Claudio H. S. de Oliveira - Biblioteca/DIREF
10/11 - Rita de Cassia Oliveira Araujo - 18ª Vara
10/11 - França Umbelina Mendes de Almeida - Pensionista
10/11 - Ricardo da Silva Mota - Eunapolis
10/11 - Leonardo Carvalho Pinto - Jequié
11/11 - Ana Cristina Silva Garcia - SECAJ/NUCJU

PASSEIO ECOLÓGICO
Um sábado de muita diversão e aventura

A

IX edição do passeio ecológico foi uma verdadeira
aventura! No sábado, dia 28 de outubro, a
Fazenda Boaventura, localizada no Distrito de
Abrantes Camaçari - BA, recebeu os associados
da ASSERJUF com um delicioso café da manhã para dar
energia às atividades programadas. Em seguida, o monitor
do Hotel chamou todo o pessoal e contou uma história antes
de percorrer a trilha pelo Vale dos Dinossauros, Homem das
Cavernas e Floresta Encantada.
Seguimos a trilha e os pequenos ficaram encantados com
as histórias e curiosidades sobre os dinossauros. O monitor
explicou a importância da preservação e mostrou algumas
árvores como o Camaçari que dá nome à cidade e o dendezeiro,
do qual fazemos o azeite de dendê.
Em seguida, depois de suarem as camisas, os associados e
convidados, puderam relaxar em um mirante e ouvir histórias
sobre duendes e fadas. Finalizamos a caminhada com a
prática da ordenha.
Após as trilhas puderam escolher algumas das atividades
oferecidas pela fazenda: algumas crianças brincaram no
parque ou no chafariz, alguns associados disputaram um
torneio de futebol e outros preferiram descansar na sombra
de alguma árvore ou se refrescar na piscina ou conhecer o
jardim, a horta e os animaizinhos de lá.
Em seguida todos foram convidados para o almoço e no final
a ASSERJUF promoveu o clássico bingo. Nossa Diretora
de Benefícios, Comunicação e Eventos Tania Rebouças,
convidou a todos para participar do jogo, conduzido por
Mauro Guilherme que divertiu a todos ao cantar os números
sorteados. Quem gritou BINGO ganhou presente! E ainda
teve sorteio de diversos brindes para os associados. Nossos
colegas sortudos foram: Tania Rebouças, Márcia Reis, Wesley
Figueiredo, Lourival Matos, Jacqueline Pereira, Virgínia
Batista, Vera Barros, Noêmia Angelo. Quem não participou
do bingo pode participar juntamente com as crianças da Trilha
para a Floresta Encantada, desta vez com a participação de
personagens como a Emília e a Cuca que interagiram com os
participantes.
Do seu jeitinho, cada um aproveitou da melhor maneira. Alguns
associados participam do Passeio Ecológico desde o início
como, por exemplo, Paulo Márcio, Vera Barros, Noêmia Angelo
e Wesley Figueiredo, que são fieis aos eventos promovidos
pela ASSERJUF. Agradecemos aos patrocinadores Sonora
Centro Auditivo, Clínica Sorrir e todos os nossos associados
que participaram com entusiasmo e alegria e fizeram toda a
diferença no evento que é feito especialmente para vocês.
As atividades foram tantas que deixou um gostinho de quero
mais! Até o Passeio Ecológico de 2018!
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