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SALVADOR/BA - 19 DE DEZEMBRO DE 2017

Aniversariantes da semana
19/12 - Madalena Castro Fahel da Silva - Aposentada
19/12 - Suzana Nazare Andrade - Aposentada
19/12 - Sarah Trinchão de Jesus Barouh Alves - 20ª Vara
19/12 - Luiz Octavio Ferreira Aquino Sobral - Feira de Santana
20/12 - Mario de Andrade Martins - NUCJU/SECLA
21/12 - Orlando Mesquita Santos - 16ª Vara
23/12 - Glaucia Izabele Lucena de Lyra - Campinas

CONFRATERNIZAÇÃO - FINAL DE ANO

F

inalmente foi realizado o evento mais aguardado
do ano. Reunimos os nossos associados e, juntos,
confraternizamos e comemoramos mais um final de ano,
com alegria, paz e saúde. O evento foi realizado no dia 15/12, às 19h,
no foyer do prédio sede, onde pudemos encontrar amigos de outros
setores, conversar, descontrair e dançar.
O Diretor Executivo Águido Barreto fez a abertura do evento,
agradecendo aos patrocinadores e leu uma mensdagem de Natal do
Papa Francisco.
No evento foi possível desfrutar de um delicioso banquete, com
um cardápio leve e saboroso, que agradou a todos. Havia também
bolos, tortas salgadas e canapés diversos. A Banda Alex Rocha esteve
presente também neste ano, com um repertório agradável, eclético,
além de tocar lindas músicas natalinas. O foyer estava com uma
encantadora decoração de natal, que ajudou a construir o clima da
festa. Tivemos também uma cabine de fotos, onde os associados se
divertiram, tirando fotos com diversos acessórios, ao lado dos colegas
de trabalho.
Realizamos um sorteio entre os associados e a sorte rondou os
associados aposentados. Jandira Ferreira e Marivaldo Barreto foram
sortados levando, respectivamente, um microondas e um kit gourmet.
Já o associado Horácio Neto ganhou uma cafeteira. A Associação
agradece imensamente à DIREF pelo apoio e ao Banco Alfa, SINDJUFE
e Qualy Copy que colaboraram no patrocínio do evento.
A ASSERJUF agradece a todos os associados, servidores,
funcionários e estagiários. São vocês que contribuem para o
crescimento desta associação a cada ano que passa. Desejamos a
vocês nesse natal e ano novo muita paz, saúde e prosperidade. Que
nessa ceia, o amor e a harmonia sejam fartos em sua mesa. Nos
encontramos em 2018 para mais um ano de mais trabalho e eventos!
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CONFRATERNIZAÇÃO - FINAL DE ANO

Por Paulinho da Caixa

NATAL PARA REFLEXÃO!
Estamos no raiar de 2018.
Mais um ano ficou para trás, como coisa que não volta.
Enquanto esperanças novas povoam nossos sonhos e novos desafios
nos convidam à luta.
É a vida que continua, é a jornada que prossegue
A ordem é marchar: confiantemente, decididamente .
Nesta quadra alegre do ano, bom seria se pudéssemos fazer um
perfeito levantamento das lutas que enfrentamos ao ano que passou, tirando
das vitórias e das derrotas,
Dos sorrisos e das lágrimas,
Da presença e da saudade.,
Das conquistas e das frustrações;
Lições.
Lições e ensino.
Ensino e propósitos.
Propósitos que definam alvos.
Alvos que possam ser aprovados por deus.
Que o próximo natal nos permita uma confraternização mais humana e
mais justa com a vitória dos oprimidos.
Neste ano que se inicia lembre-se de tudo que você poderia ter feito
para tornar este mundo melhor e comece a fazer um pouquinho todos os dias,
pois também aos poucos você estará construindo a própria felicidade.
O verdadeiro sentido do natal é amor, alegra e paz.
São essas coisas que lhe desejo no natal e no decorrer do próximo
ano.
Lembre-se; Quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho
certo e o jeito de caminhar...

03

$$$ PRESTAÇÃO DE CONTAS
Caro(a) Associado(a),

A Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição, o
Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao mês de
AGOSTO/2017. Os documentos fiscais comprobatórios estão
no escritório à disposição de qualquer associado. Para maiores
esclarecimentos, a diretoria da ASSERJUF estará à disposição
pelo e-mail: asserjuf@trf1.jus.br.
DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

$$$ PRESTAÇÃO DE CONTAS
Caro(a) Associado(a),

A Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição,
o Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao mês
de SETEMBRO/2017. Os documentos fiscais comprobatórios
estão no escritório à disposição de qualquer associado. Para
maiores esclarecimentos, a diretoria da ASSERJUF estará à
disposição pelo e-mail: asserjuf@trf1.jus.br.
DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

AGOSTO 2017

SETEMBRO 2017

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

R$ 36.903,12

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

R$ 37.260,25

DESPESAS OPERACIONAIS ²

R$ 36.792,02

DESPESAS OPERACIONAIS ²

R$ 31.639,03

RESULTADO

R$ 111,10

RESULTADO

R$ 5.621,22

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

R$ 19.624,42

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

R$ 16.645,62

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 4

R$ 6.591,75

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 4

R$ 8.576,92

RESULTADO

R$ 8.068,70

RESULTADO

RESULTADO DO MÊS

R$ 13.032,67

R$ 13.143,77

(1) CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. (2) DESPESAS
COM FOLHA; IMPOSTOS; CONTABILIDADE; JURÍDICO;
TELEFONE; INTERNET; BRINDES E PRESENTES.
(3) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (4) OUTRAS DESPESAS.

R$ 13.689,92

(1) CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. (2) DESPESAS
COM FOLHA; IMPOSTOS; CONTABILIDADE; JURÍDICO;
TELEFONE; INTERNET; BRINDES E PRESENTES.
(3) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (4) OUTRAS DESPESAS.
DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

FIQUE LIGADO!

C

RESULTADO DO MÊS

OUTUBRO 2017

Caro(a) associado(a),
omo todos os anos, a ASSERJUF pensa com todo

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

R$ 37.475,52

DESPESAS OPERACIONAIS ²

R$ 43.322,98

carinho, no melhor brinde de final de ano para lhe

RESULTADO

-R$ 5.847,46

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

R$ 18.803,46

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 4

R$ 7.347,63

presentear. E neste ano, não será diferente! Você,

nosso associado, poderá retirar seu brinde de final de ano
com o diretor de cada Setor ou Vara.

RESULTADO

ASSERJUF

R$ 11.455,83

Sempre com você!
RESULTADO DO MÊS

R$ 5.608,37

(1) CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. (2) DESPESAS
COM FOLHA; IMPOSTOS; CONTABILIDADE; JURÍDICO;
TELEFONE; INTERNET; BRINDES E PRESENTES.
(3) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (4) OUTRAS DESPESAS.
Jornal acessado por e-mail por 569 associados
Disponível em www.asserjuf.org.br
Tiragem: 75 exemplares impressos / Periodicidade: semanal
Direção e Revisão: Luzineide Oliveira
Criação / Diagramação: Elaine Reis
Diagramação e Textos: Rafael Ribeiro (estagiário)
Distribuição para Subseções e servidores inativos.
Obs.: A ASSERJUF não se responsabiliza pelos textos assinados e publica-

dos no jornal.

