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SEMANA DO
SERVIDOR!

P

ara homenagear os servidores desta Seção
Judiciária, a ASSERJUF realizou nos dias 22 a 26
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: Sabin, Cacau Show, Noz
Moscata, Ótica Geane, Fiolaser. Também tivemos stands de chocolates
rústicos, açaí, tapioca, bolos integrais, bolos diet, pizza, queijos, bijuterias,
garrafas decoradas, laços decorados, sapatos, bolsas, crochê.
Os profissionais do Espaço Terapêutico, Carlos Tourinho, Renê Arruda
e Edléa Muniz ofereceram brindes que foram sorteados durante o evento.
Além disso, tivemos serviços de maquiagem gratuita no Espaço Beleza.
Uma diversidade de serviços e produtos disponíveis, para bem atender
os servidores.
A ASSERJUF parabeniza todos os servidores públicos pelo
seu dia, no último domingo, 28 de outubro.

DESTAQUES

PASSEIO ECOLÓGICO

PASSEIO ECOLÓGICO TROUXE ALEGRIAS E DEIXOU SAUDADES!

A

10ª edição do passeio ecológico foi inesquecível! Quem ficou de fora, perdeu mais um
evento alegre e de muita harmonia. No sábado, dia 20 de outubro, O Hotel Fazenda Água
da Prata, localizado no Distrito de Barra do Pojuca, Camaçari – BA, recebeu os associados
da ASSERJUF bem cedinho com um delicioso café da manhã fortalecendo as energias de quem foi curtir um dia recheado
de atividades. Logo após o café, depois de descansarem e conhecerem um pouco do local, adultos e crianças foram convidados
a seguirem uma trilha, onde no final tiveram uma maravilhosa recompensa, uma lagoa de águas cristalinas onde puderam se
refrescar e repor as energias. Muito legal!
Em seguida, os associados e convidados, puderam relaxar e escolher alguma das atividades oferecidas pelo hotel, onde alguns
escolheram a piscina, outros preferiram descansar nas redes, na sombra de alguma árvore ou conhecer os animaizinhos de lá.
Sem demora foi servido um almoço maravilhoso com pratos variados da culinária italiana e brasileira.
Após o almoço, a ASSERJUF promoveu um bingo. Nossa Vice-diretora de benefícios Márcia Rodrigues, convidou a todos para
participarem do jogo, conduzido por Reinaldo que divertiu a todos ao cantar os números sorteados. Quem gritou BINGO ganhou
presente!
O lanche vespertino foi uma sobremesa italiana que deixou a todos maravilhados.
Do seu jeitinho, cada um aproveitou da melhor maneira. Alguns associados participam do Passeio
Ecológico desde o início como, por exemplo, Vera, Noêmia e Wesley
Figueiredo, que são fieis aos eventos promovidos
pela ASSERJUF. Agradecemos ao patrocinador
QUALY COPY e todos os nossos associados
que participaram com entusiasmo e alegria e
fizeram toda a diferença no evento que é feito
especialmente para vocês.

2019 ESTAREMOS JUNTOS EM MAIS
UMA EDIÇÃO! ATÉ LÁ!
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CLASSIFICADOS

PASSEIO ECOLÓGICO
DEPOIMENTOS
Gente, sábado participei junto com outros associados da Asserjuf de um passeio
ecológico na Fazenda Água da Prata. Pense num divertimento bom. A galera
muito alegre, pessoas jovens, terceira idade e crianças. Meu neto Lulu aproveitou
o máximo acompanhado do seu pai e do seu vovô. Eu apreciava a turma que
se deliciava na piscina. Ah ! Esqueci de falar do café da manhã. Pense!. Café
farto com frutas, bolos, bananas e batatas cozidas, pães, etc. Aqui para nos, se
não fosse a " sustança" do café, a galera não aguentava pelo almoço que só
foi servido as 14h, que por sinal foi farto e variado. Que feijoada! Só se ouvia
o comentário. A macarronada! Tudo escolhido pela equipe da Asserjuf que
trabalhou intensamente para oferecer aos seus associados o melhor. Tive de
sair mais cedo, logo não participei do bingo. Foi uma pena, pois tenho certeza de
que ganharia um prêmio. Portanto, minha gente não percam a oportunidade de
participar dos eventos promovidos pela nossa associação, pois a sua equipe faz
de tudo para alegrar os seus associados em termo de lazer e de outras coisas
que atendem as nossas necessidades.
Um abração de Irá !
Iracema Velame

Mais uma vez participei do passeio ecológico promovido pela ASSERJUF.
Visitamos o Hotel Fazenda Água da prata, em Barra do Pojuca, um lugar
lindo! Foi muito bem organizado o passeio. Cheio daqueles cuidados e
confortos que a Associação dispensa aos seus associados. Fizemos trilha,
tomamos banho na lagoa e na piscina, andamos de cavalo, de charrete
e depois descansamos nas redes, porque ninguém é de ferro!!! No mais,
tudo ótimo: ônibus confortável, comida boa, brindes bons e a companhia
maravilhosa dos nossos colegas e suas famílias. Nosso agradecimento aos
Diretores e funcionários pelo passeio maravilhoso. Obrigada, ASSERJUF!
No ano que vem, com fé em Deus, estaremos juntos novamente no passeio
ecologicamente correto!
Luzineide Oliveira

Quero parabenizar a todos os colaboradores que se dedicaram a realizar com
grandes méritos a mais uma edição desse tradicional passeio!!!
Tudo saiu com primorosos pratos no café da manhã, no almoço e na merenda
da tarde, fora isso a famosa caminhada ecológica foi bastante animada e
prazerosa para todos.
Vamos assim sempre continuar com esse lema: ASSERJUFE SEMPRE COM
VOCÊ!...
Wesley Figueiredo 8ª Vara

BRINDE DE ANIVERSÁRIO
Caro(a) associado(a),

A Associação oferece como presente para o(a)
associado(a) aniversariante um cartão brinde VIRTUAL e
NOMINAL, imprima-o e fique atento(a) à data de validade
do cartão, nele escrita, pois ele NÃO poderá ser
ultrapassado.
E lembre-se: o cartão-brinde é
PESSOAL e INTRANSFERÍVEL.
Aproveite e conheça os serviços
prestados pelo profissional

Renê Arruda
Muito bom! Um dia diferente da rotina de trabalho! Muita integração com os
familiares e a turma que no dia a dia só nos vemos rapido! Dia de alegria e
descontração. Show!
Plácido Alencar 16ª Vara

Técnicas - Pilates de Solo, Clínica da Dor,
fisioterapia convencional, analgesia por
acupuntura e eletroacupuntura.

Aniversariantes da Semana

16/10 - Dorislei Sousa Novato Lauton
23/10 - Jair Antonio de Abreu Farias
16/10 - João Virgilio Mendes
24/10 - Dina Moreira Carvalho
26/10 - Flora Geni M. dos Santos Oliveira
16/10 - Lais Pacheco de Lima
26/10 - Noemia Leite Mendes Riccio
16/10 - Obede Pinheiro dos Santos
27/10
Amauri
Fontes Nascimento
17/10 - Fernanda Cardoso Tourinho Aguiar
27/10 - Ana Claudia de Oliveira Ortiz
17/10 - Romerio Couto Miranda
28/10 - Ana Carolina Saraiva Bartolomeu Matias
19/10 - Carmen Valéria Boulhosa Domingues
28/10 - Joilton Pimenta da Silva
20/10 - Claudia Ferreira Rivera Duran
29/10 - Cristina Maria Dantas Lessa
21/10 - Eduardo Jose Santiago da Silva 29/10 - Patricia Maria Pimenta dos Santos
29/10 - Rita de Cassia de Andrade Tinoco
22/10 - Orlando Ferrer de Santana
29/10 - Carlos Fernando Nascimento Moreira
23/10 - Andrea Cristina Souza Brito
30/10 - Relma Santos de Souza
23/10 - Iracema Lima Velame Branco
23/10 - Waldemar Medeiros Freitas
30/10 - Ester Maria Valente
31/10 - Rita Olivia Anneys Cardoso
23/10 - Paulo Cesar Alves dos Santos
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