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SALVADOR/BA - 14 DE DEZEMBRO 2017

Aniversariantes da semana
10/12 - Larissa Póvoas de Souza Paes - Turma Recursal/JEF
11/12 - Sandra Barco Nogueira - 12ª Vara
13/12 - Leila Macedo Lessa - NUCJU
13/12 - Maria das Graças Gonçalves de Araujo - 18ª Vara
15/12 - Walter Marques - Aposentado
15/12 - Marcus Vinicius Santana Silva - NUTEC
16/12 - Rommel Robatto - CEMAN

EVENTOS - ÁRVORE SOLIDÁRIA E BRINCADEIRA DAS SENHAS

A

palavra solidariedade tem origem no francês solidarité que
também pode remeter para uma responsabilidade recíproca.
É um privilégio para a ASSERJUF realizar a cada ano a
Árvore Solidária, junto aos nossos associados e, também, servidores, que
disponibilizam alguns minutos do seu tempo para retirar nomes da árvore e
criar sorrisos nos rostos dessas crianças.
A entrega dos presentes foi realizada no dia 11/12 (Auditório
Ministro Dias de Trindade - Sede) e 12/12 (Foyer - JEF). No prédio JEF,
só os terceirizados compareceram para pegar o presente dos seus filhos, já
no prédio sede, parte das crianças vieram e puderam levar seus presentes
para casa. O coral Cantarolando, grande convidado do evento, veio por
mais um ano nos agraciar com um "auto de natal", com lindas canções
natalinas e textos do associado Valter de Freitas Júnior. O Maestro Edvã
Barbosa agradeceu o patrocínio da ASSERJUF ao Coral Cantarolando e
desejou Boas Festas a todos. O evento foi aberto pelo Diretor Executivo
Águido Barreto e apresentado por Tânia Rebouças, Diretora de Benefícios,
Comunicação e Eventos da ASSERJUF, que fez a cerimônia de entrega
dos presentes. Um nome chamado aqui, outro nome chamado alí, e de
presente em presente o sorriso de cada criança foi sendo construído.
Calma! Nossos eventos dessa semana não acabam aí! Ainda tivemos
a tão aguardada Brincadeira das Senhas, que não pôde ser diferente dos
anos anteriores: muita alegria, gritaria e corre, corre! O evento foi apresentado
por nosso associado, Luiz Goulart, que sempre se dispõe a nos ajudar, sem
exitar. OBRIGADO, GOULART! Os associados não pouparam energias
para encontrar suas duplas e garantir o lugar na fila para pegar os primeiros
prêmios (espumante e queijo). Na sede, a brincadeira foi realizada no dia
13/12, no foyer, enquanto no prédio JEF, no dia 12/12.
A ASSERJUF agradece a todos associados e servidores que fizeram
essa série de eventos acontecer da melhor maneira possível, a cada gotinha
de solidariedade com as crianças da árvore e a cada gargalhada com a
brincadeira das senhas. São vocês que fazem a associação crescer!
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NOVOS CONVÊNIOS
VOLARE - DESENVOLVIMENTO HUMANO

- - - - CLASSIFICADOS - - - Jetta 2013/13 2.0 Automático, completo, teto solar, liga no botão.
49000KM
Valor: R$ 49.900,00
(71)99988-1262 - Germano

Site: www.volarepsi.com
Email: comercial@volarepsi.com
Telefone: (71) 3013-3704
Endereço: Avenida Tancredo Neves, nº 2539, Cond CEO
Salvador Shopping,Sala 2509, Torre Londres - Caminho das
Árvores, Salvador-BA. CEP: 41.820-021.
Desconto: 15% nos serviços de psicologia clínica e coaching
de acordo com o valor médio da tabela do Conselho Federal
de Psicologia.

EDSON TRAINER

Email: edson.trainer@gmail.com
Telefone: (71) 3022-8769/ 99202-4344
Endereço: Rua Humberto de Campos, nº 144 - Edfício
Centro Médico da Graça, 11º Andar, sala 1102 -Graça.
Salvador/BA. CEP:40.150-130.
Desconto: Cardio, Musculação, Exercício Físico para
Idoso e PersonalTrainer: 10% (Plano mensal) e 20% (Plano
Trimestral).

L’BEL – CONCEIÇÃO MODESTO
(Maquiagem, Perfumes, etc)

Email: ceicamodesto@yahoo.com
Telefone: (71) 99244-6772
Endereço: Entrar em contato por email ou whatsapp.
Desconto: 10% para qualquer produto e 15% para compras
no período de 6 meses, sendo o desconto o 3° produto.

2 TEZ – LAVANDERIAS INTELIGENTES

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!

COMUNICADO
Caro associado (a),

Site: www.facebook.com.br/ segundatez
Email: comercial@2atez.com.br
Telefone: (71) 3508-7719
Endereço: Avenida Praia de Itapuã, Shopping Terrazo Vilas
- Vilas do Atlântico. Lauro de Freitas/ BA. CEP: 42.700-000
Desconto: 35% sobre os valores dos planos mensais e 15%
nos serviços eventuais. Serviços: Higienização; Tratamento
de manchas; Passadoria; Embalagem; Coleta* e Entrega*.

Se você mudou de Vara, Setor ou Seção
é necessário atualizar os seus dados na
ASSERJUF para que os benefícios cheguem
até você no seu novo local de trabalho.
Mande um e-mail para asserjuf@uol.com.br
*É importante que você informe a sua nova lotação, pois
assim a ASSERJUF poderá garantir que os seus brindes e
demais serviços cheguem em suas mãos sem transtornos.
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