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Aniversariantes da semana
12/11 - Jose Joaquim Medrado Neto - CEPREC/ NUCJU
12/11 - Raimundo Jose Leite Mendes Riccio - CEMAN
13/11 - Jose Eduardo Palmeira de Queiroz - NUASG/SESEG
15/11 - Edmar Cardoso Correia de Oliveira - SECAJ/ NUCJU
16/11 - Margareth Regina da Rocha Ferreira - 13ª Vara
16/11 - Neuza Caldas Figueiredo - Aposentada
16/11 - Dirceu Lelis Aranha - Jequié
16/11 - José Raimundo da Mata Neri - SETCOV
18/11 - Dr. Antonio Oswaldo Scarpa - Juiz Federal da 17ª Vara
18/11 - Jandira Leite Ferreira dos Santos Costa - Aposentada
18/11 - Miguel Angelo Barbosa Aguiar - 19ª Vara
18/11 - Lenize Canário de Santana - SEBIB/JEF
18/11 - Carlos Antonio Alves - Aposentado
18/11 - Lucia Maria Oliveira Rocha - Pensionista

DEPOIMENTOS - PASSEIO ECOLÓGICO

- - - - CLASSIFICADOS - - - -

Virgínia Batista - SESEG

Vendo apartamento 2/4 novo, 90m², 2 garagens, localizado
no Apipema.

"Eu e toda a minha família fomos e amamos.
Gostei muito mesmo. Gostei da comida, do
local, das brincadeiras. Na verdade, gostei de
tudo. Levei minha netinha de 1 aninho e ela
amou. Nunca tinha visto galinha (que chamou
de passarinho, risos), nem cavalo, nem bode,
nem nada disso. Foi muito gostoso. Nunca
mais deixo de ir a um passeio preparado pela
ASSERJUF."

Fone: 991275592

PROMOÇÕES

Luciana Otero - 2ª Vara
"Achei um passeio muito agradável e o contato
direto com a natureza propiciou a todos e,
principalmente, às crianças, momentos de
bastante descontração, alegria e diversão."

Wesley Figueredo - 8ª Vara
"Como todos que ocorreram, muito bom, pena que a situação
de nosso país, não contribuiu pra ser como os
bons tempos, mas enfim, bem elaborado, num
ambiente de contato com a natureza que nos
proporciona sempre boas energias e mais ainda
associando sempre aos bons amigos que temos
entre servidores e colaboradores de nossa
ASSERJUF."

Manuella Coelho - 8ª Vara

"O passeio da ASSERJUF foi muito bem
organizado. O local escolhido possuía atrações
que contemplavam todas as faixas etárias.
A alimentação também agradou bastante e
pudemos desfrutar de um delicioso momento
em família. Galinhas, porcos, cavalos, vacas e
cabritos encontraram as crianças acostumadas
apenas com cenários urbanos. Vivemos um dia
daqueles que ficam guardados na memória e que
trazem um sorriso no rosto a cada recordação. Gab e Rafa, minhas
filhas, correndo atrás das galinhas e correndo das galinhas, formam um
quadro inesquecível que ficou registrado em nós. Obrigada!"

José Carlos - Distribuição

RESORT?"

"Os organizadores do 9º Passeio Ecológico foram
bem sucedidos ao que se propuseram. O evento
foi bastante agradável, com atividades e diversões
variadas e para todas as idades. O contratempo do
passeio foi a ausência de muitos colegas. A título de
sugestão para o próximo ano, já que oficialmente
terá um feriado prolongado após o dia 28/10, um
passeio com hospedagem. Que poderia ser até um

Elaine Alcantara - 8ª Vara
"Foi o meu primeiro passeio. Achei o máximo! Minha
filha teve a oportunidade de conhecer o Vale dos
Dinossauros, tomar banho de piscina e fazer uma
deliciosa trilha. Tudo perfeito!"

Jaime Neves - 8ª Vara
"Muito bom, principalmente para quem levou
crianças, já que tem animais e um verde
exuberante."
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