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EDIÇÃO ESPECIAL

A

700 edições do FalaJuf! Vamos recordar?

ASSERJUF tem orgulho de comemorar as
setecentas edições do FalaJuf. O jornal que
semanalmente veicula informações de forma
leve e descontraída para seus associados. Mais do que
uma data de comemoração é o momento oportuno para
agradecermos a você, nosso associado e leitor, que ao
longo desses anos tem nos ajudado a construir esta
história de sucesso.
Em 20 de janeiro de 1997, foi publicado o primeiro
boletim informativo da Associação chamado “Informe” e
teve quatro edições em preto e branco, com apenas uma
folha e periodicidade irregular que trazia notícias na frente
e no verso com uma diagramação simples dividida em
blocos.
Um mês depois, passou a ser chamado de “Informe da
SerJus”, antigo nome da ASSERJUF que depois de duas
edições, logo mudou para “SerJus Informa”. Nessa época,
a função do jornal era informar sobre eventos promovidos
pela Associação.
Já em setembro de 2002 ocorreu novamente uma
mudança de nome. Desta vez, para “Informativo AsserJuf”.
Em mais de 300 edições trouxe muitas inovações, como
por exemplo: a divulgação de charges, publicação de
textos dos servidores. O que resultou em uma grande
participação dos nossos associados, anúncios no espaço
publicitário e comentários sobre os lançamentos da
locadora.
No mês de outubro, o jornal assume o formato tablóide.
Diante disso, a ASSERJUF resolveu fazer uma campanha
para a escolha de um novo nome. Em janeiro de 2003,
escolhido pelo servidor Ricardo Gurgel e pela Diretoria da
época o jornal de nome “FalaJuf” circulou pela primeira vez.
Mesmo em preto e branco, o jornal trouxe uma proposta
diferenciada com uma diagramação mais sofisticada,
inserindo títulos, colunas, fontes personalizadas, fotos
legendadas e páginas numeradas. Em edições especiais,
o jornal chegava a conter até 12 páginas de matérias
comemorativas e com muitas ilustrações.
Em 2005, o FalaJuf entra na era dos exemplares
coloridos. Com o reconhecimento dos nossos associados e
com destaque para as fotos, pois nessa época as cameras
fotográficas eram mais comuns. O espaço destinado
a divulgação tornou-se cada vez mais valorizado e os
associados tornaram-se assinantes e puderam ter acesso

ao informativo por e-mail e pelo site.
O FalaJuf e todas as suas transformações foram
resultados da interação entre a associação e nossos
associados. Portanto, esperamos que continuem
participando nos enviando através do e-mail falajuf@
asserjuf.org.br, críticas, sugestões e elogios, para
que o jornal continue sendo palco de muitas histórias.
Aproveitamos para reafirmar que a ASSERJUF está
SEMPRE COM VOCÊ!
Confira algumas evoluções dos nossos exemplares:
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RECORDAÇÕES DE ENTREVISTAS COM APOSENTADOS
Causos, contos e histórias da Justiça Federal, com Sr. Carlos Fernando Nascimento de Moreira

O

FALAJUF teve o prazer de
entrevistar o associado aposentado
Carlos Fernando Nascimento de Moreira.
Com espontaneidade e simpatia ele aceitou
contar lembranças da sua vida como
servidor da Justiça Federal.
De maneira amigável, o Sr. Carlos
relatou suas vivências nos anos em que
trabalhou na Seção Judiciária da Bahia.
Sobre a sua trajetória na Justiça Federal,
ele contou: "A lei que reimplantou a Justiça
Federal no Brasil, determinou que todo
funcionário público federal que estivesse
a mais de cinco anos de exercício efetivo
poderia ser aproveitado. Por conta disso,
ingressei na Justiça Federal, porém, tudo
começou quando tinha 14 anos e graças a
Deus fui iluminado e encaminhado para o
sucesso. Na Rua Bolívar Suíço nº 51, morava
o Senador Rui Santos, pai da servidora
Relma Santos, mulher de grande coração
que é para todos nós motivo de orgulho
conhecê-la. Relma está hoje aposentada
da Justiça Federal. Ela foi escolhida para
reimplantar a Justiça Federal na Bahia.
Fui convidado por ela para trabalhar na
Seccional, entrei na Justiça requisitado, a
Dr. Relma iluminou todos os caminhos. Hoje
sou aposentado como Diretor de Secretaria.
Saí do estado da Bahia em 1989, a convite
de Lázaro Guimarães, Juiz Federal que foi
nomeado como Desembargador Federal
da quinta região em Recife. A princípio ele
queria ir para São Paulo, topei! Entretanto,
sugeri que Recife seria o melhor lugar para
os baianos, devido às praias e o clima, pedi
que ele conversasse com sua esposa e a
resposta foi positiva."

Após a resposta da esposa do Dr. Lázaro
Guimarães, os mesmos, partiram para Recife,
e até hoje ele reside lá.
Contou também que: "Atualmente
estou aposentado, advogando e muito bem
sucedido em Recife, esperando os amigos
daqui aparecem, para fazer uma recepção
digna do carinho e da amizade que conquistei
aqui em Salvador."
O Sr. Carlos, relatou que foram 33 anos
na Justiça Federal, trabalhando como chefe
de Gabinete do Presidente.Perguntado sobre
a representatividade da Justiça Federal na
sua vida, o mesmo respondeu que: "A Justiça
representa pra mim um sonho! Que nem
quando criança imaginava acontecer. De
um trabalhador dos Correio para funcionário
público federal."
Recentemente, o nosso associado
recebeu a notícia do falecimento do seu amigo
Veríssimo, e afirmou: "Um amigo que tinha
grandes histórias para contar! Outro amigo
que também jamais esquecerei e merece ser
lembrado é Elmo Guimarães, Leiloeiro da
Justiça Federal."
Questionado sobre os seus sonhos, ele
respondeu: "Um sonho realizado é chegar
numa vitrine e poder levar o que quero,
coloquei na minha cabeça que teria uma
Mercedes Benz e consegui, rsrs."
Mensagem final: "Na realidade não
me aposentei de vez, hoje em dia advogo e
gostaria de encerrar dizendo que estou muito
feliz em poder ainda reencontrar na Justiça
jovens que entraram a pouco tempo, pois,
estou completando em breve 71 anos de
idade."
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ENTREVISTA
o nosso associado aposentado, também
aceitou, responder a nossa entrevista ping
pong, bem rápida e descontraída, onde o
Sr. Carlos nos relatou um pouquinho dos
seus gostos.
Entrevistado: Carlos
Fernando Nascimento
de Moreira
Uma frase: "É melhor
um rico de mentira
do que um pobre de
verdade."
Uma música: Deixa a
Vida me Levar - Zeca
Pagodinho
Um refúgio: Gravatá Pernambuco
Uma viagem: Nova
Jersey - Estados

Unidos
Um hobby: Restaurante
Um esporte: Levantamento de copo
Uma bebida: Vinho Português
Uma comida: Purê de batata doce com língua ao
molho de madeira
Cantor(a) preferido(a): Zeca Paginho e Marrom
(Alcione)
Ator ou Atriz preferido(a): Cauã Reymond
Amizade é... TUDO
Dinheiro é... TUDO
Ambição é... CONDENO UM AMBICIOSO
Família é... ESSENCIAL
Deus é... DEUS
ASSERJUF é... Maravilha
Deixe-nos uma mensagem final: Tenham
perseverança, lutem para melhorar a imagem
da Justiça Federal, isso só faz crescer dentro da
repartição. Querer é poder!

ENTREVISTA
O FALAJUF teve o prazer de entrevistar o nosso associado aposentado Sr. Noberto Menezes e Silva.
Com o objetivo de homenagear os nossos aposentados da Justiça Federal. A entrevista ping pong
rápida e descontraída onde o nosso associado nos relatou um pouquinho dos seus gostos.
Entrevistado: Noberto Menezes e Silva
Uma cor: Branco
Um livro: Hei de Vencer
Um filme: Em algum lugar do passado
Uma frase: "Se você acha caro o preço
do conhecimento experimente conhecer
o preço da ignorância."
Uma música: My Way
Um refúgio: O meu eu
Uma viagem: Amazonia e Pantanal
Um hobby: Artes Marciais (pesquisa)

Uma bebida: Água
Uma comida: Carurú
Cantor(a) preferido(a): Elvis Presley, Fábio Júnior,
Roupa Nova
Amizade é... SAGRADO
Dinheiro é... NECESSÁRIO
Ambição é... DEFEITO E VIRTUDE
Família é... ACONCHEGO
Deus é... TUDO
Deixe-nos uma mensagem final: "Quando prosseguir
se torna difícil, os obstinados seguem adiante."
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$$$ PRESTAÇÃO DE CONTAS

Caro(a) Associado(a),
A Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição,
o Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao mês
de MARÇO/2018. 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
MARÇO 2018
RECEITAS OPERACIONAIS ¹

R$ 36.752,38

DESPESAS OPERACIONAIS ²

R$ 37.563,20

RESULTADO

- R$ 810,82

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

R$ 17.467,40

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 4

R$ 5.871,99

RESULTADO

RESULTADO DO MÊS

R$ 11.595,41

R$ 10.784,59

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

CONVÊNIO

LFA
BANCO A

ALFA FINANCEIRA (convênio da ASSERJUF)
quer ajudar você a realizar os seus sonhos. Só ela

21/06 - Adroaldo Magalhaes Fonseca
21/06 - Regina Moreira Neves da Rocha
21/06 - Cléa Quadros Souza
21/06 - Ana Cláudia Dias Lima Seixas
23/06 - Andrea Gesteira Ramos
23/06 - Patricia Farias de Oliveira
23/06 - Neide Moreira
24/06 - Emerson de Aguiar Souza
24/06 - Carolina Oliveira A. Pereira
25/06 - Djalma Alves de Santana
25/06 - Lívia Nara de Andrade Moreira Fonseca
26/06 - Josemi Alves de Oliveira
26/06 - Aline Trevisan Duarte
27/06 - Lindoia Ribeiro Santana
27/06 - Tatiana de Almeida Granja
29/06 - Lisiane Leide Carvalho
30/06 - Aline Gonzalez de Oliveira de Azevedo
01/07 - Luiz Claudio Falcão Leoni
02/07 - Sayonara Pereira Bittencourt
03/07 - Patricia Moraes de Menezes
04/07 - Elisabete Goes Silva Pereira Muniz
05/07 - Elise Dias Machado Lima
05/07 - Micheline Bacelar Pereira

oferece Empréstimo Consignado e Consórcios com
as melhores taxas do mercado.
Ligue e faça sua simulação agora!!!
NOVIDADE!!! Agora, o ALFA conta também com
CONSÓRCIO que lhe permite planejar viagem, festas
de aniversários, formatura bem como procedimentos
cirúrgicos convencionais ou estéticos etc. Cartas de
crédito de R$ 7 a 14 mil.
REBECA SANTO (71) 99728-1092 (WhatsApp) /
98209-9266 / 2105-7301
E-mail: rebeca.santo@bancoalfa.com.br
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COMUNICADO
Os servidores da Justiça Federal que em março de
2013 eram associados à ASSERJUF e que tenham
recebido, em fevereiro de 2008, valores referentes
ao reenquadramento de que trata o artigo. 4o da
Lei 9.421/96 podem ingressar na execução da ação
0006387-06.2013.4.01.3300 ajuizada pela Associação.
Para tanto devem encaminhar a associação cópia
do contracheque do mês de março de 2013 e ficha
financeira do ano de 2008.
O prazo para entrega da documentação finda em
19/072018
Jornal acessado por e-mail por 569 associados
Disponível em www.asserjuf.org.br
Tiragem: 70 exemplares impressos / Periodicidade: semanal
Direção e Revisão: Luzineide Oliveira
Criação / Diagramação: Tayná Moraes
Diagramação e Textos: Elaine Reis
Distribuição para Subseções e servidores inativos.
Obs.: A ASSERJUF não se responsabiliza pelos textos assinados e publicados no jornal.

