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SALVADOR/BA - 11 DE DEZEMBRO DE 2018

EDIÇÃO Nº 721

Programação de Final do Ano
Árvore Solidária JEF
Recepção - 11/12 às 15h
Brincadeira das Senhas
Recepção JEF - 11/12 às 13h
Foyer Sede - 12/12 às 13h
Apresentação teatral:

“Escola Providência: 20 anos trabalhando pela superação da violência,
construindo uma cultura de paz” - crianças e adolescentes participantes da
Paróquia de Sussuarana

Auditório - 14/12 às 16

Confraternização Final do Ano
Foyer Sede - 14/12 às 19h
Árvore Solidária Sede e apresentação do Auto de Natal pelo Grupo
Cantarolando
Auditório - 18/12 às 14h

Caro(a) associado(a)
A ASSERJUF, na qualidade de
substituto processual, ajuizou a ação
coletiva nº 1008334-05.2018.4.01.3300,
distribuída para a 4ª Vara Federal, contra
a UNIÃO FEDERAL.
A sentença foi proferida,
nesta quinta-feira, 06 de dezembro,
confirmando a liminar e estipulando o
prazo de 05 dias para cumprimento, sob
pena de multa.

Para consultar o processo acesse:
https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/
ConsultaPublica/listView.seam

DESTAQUES

NOTA

A

doação dos alimentos arrecadados no XI
Seminário Internacional Brasil/Argentina,
foi entregue à Creche Escola Comunitária
Nicury do Parque.
CNPJ: 077.648.58/000171, Diretora Sonia
Santos Reis. Para
aqueles que também
quiserem contribuir ela
fica localizada na
Rua Jaçanã quad 01,
LT 10 - Loteamento Ilha
Amarela.

Lançamento do Livro Rebeldia
No dia, 01/12, aconteceu na Livraria
LDM - Shopping Paseo Itaigara, o
lançamento do livro Rebeldia, Sonhos
e Utopias - “causos” do Rio Corrente
que trata de relatos romanceados
acerca da defesa e da luta pela posse
da terra e dos direitos sociais dos
posseiros e comunidades tradicionais
(quilombolas, ribeirinhos, vazanteiros,
gerazeiros...) do
Oeste baiano.

DESTAQUES
A primeira partida da Brincadeira das Senhas começou!

N

a última terça-feira, 04/12, pela primeira vez ocorreu em Feira de Santana,
a Brincadeira das Senhas que já está na 22ª edição e é uma tradição na
programação de final do ano.
A ação contou com a presença da diretoria da ASSERJUF representada por
Águido Miranda, Vera Barros, Cristina Simões e Tania Rebouças que na oportunidade
visitaram os núcleos e setores para estreitar o relacionamento com os associados e
visitar os antigos colegas.
Em virtude do número reduzido de servidores na subseção de Feira, a brincadeira
contou com uma novidade, pois cada associado
convidou um servidor não associado para
participar e este teve direito a um brinde de
incentivo.
A brincadeira foi coordenada por Tania Rebouças e mesmo alguns associados que
conheciam a mecânica, pois já haviam participado na sede ou no JEF, em respeito aos colegas
aguardaram as instruções.
Todos os participantes conseguiram decifrar as charadas e encontrar seus pares e ao final
do evento participaram de um delicioso lanche.

CONVÊNIO

ELEIÇÕES
Eleição Nova Diretoria - Biênio 2019/2021
A votação para a nova diretoria da ASSERJUF 2019/2021
será dia 17 de dezembro, das 13h às 17h, no prédio sede
e JEFs.
Nos JEFs, a URNA ficará na 22ª Vara na responsabilidade
da associada e membro da Comissão Eleitoral 2018,
ALTENIR Carvalho.
Já na sede, a URNA ficará na biblioteca na responsabilidade
dos associados e também membros da Comissão Eleitoral
2018, JOSEMI Oliveira e MYRTÔ Magalhães.
A votação também será itinerante e a URNA será conduzida
por funcionários da ASSERJUF e membros da Comissão
Eleitoral em todas as Varas e Núcleos durante este horário.

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

A votação no interior será por e-mail.

Aniversariantes da Semana
11/12 - Sandra Barco Nogueira

15/12 - Walter Marques

As cédulas de votação deverão ser encaminhadas aos
membros da Comissão Eleitoral (myrto.souza@trf1.jus.br)
(josemi.alves@trf1.jus.br)

13/12 - Leila Macedo Lessa

(altenir.carvalho@trf1.jus.br)

NOTA

Caro(a) associado(a)

15/12 - Marcus Vinicius Santana Silva

16/12 - Rommel Robatto
13/12 - Maria das Graças Gonçalves de Araujo

O brinde de final de ano já está disponível no escritório da ASSERJUF.
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$$

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
AGOSTO 2018

Caro(a) Associado(a),
É com grande pesar que a ASSERJUF cumpre
o doloroso dever de comunicar o falecimento de

A Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição,
o Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao mês
de AGOSTO/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.

Sra. Flaviana de Jesus Matos
mãe do nosso associado, Lourival Matos.
O sepultamento foi na última sexta, 07 de
dezembro, na cidade de Muritiba.
******

Sra. Odette Silva Dalcum
mãe da nossa associada, Sônia Maria Dalcum
Jonde Monteiro.
O sepultamento foi na última sexta, 07 de
dezembro, às 17 h, no Cemitério Jardim da
Saudade.
A ASSERJUF externa os sinceros sentimentos
às famílias.

NOVO CONVÊNIO

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

R$ 37.032,60

DESPESAS OPERACIONAIS ²

R$ 42.890,01

RESULTADO

-R$ 5.857,41

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

R$ 17.213,96

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 4

R$ 15.121,52

RESULTADO

R$ 2.092,44

RESULTADO DO MÊS

-R$ 3.764,97

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

CLASSIFICADOS
Transferência de financiamento

FIOLASER

Site: http://www.fiolaser.com.br/lojas/salvador-shopping/
E-mail: larissabarbur@fiolaser.com.br
Telefone: (71) 3035-0064
Endereço: Salvador Shopping - L2, Avenida Tancredo
Neves n° 3133, Caminho das Árvores - Salvador / BA
Desconto: 30% nos serviços de: Depilação a Laser e
Tratamento Estético.

CLASSIFICADOS
Aluga-se apartamento quarto e sala, mobiliado no Itaigara
(próximo ao colégio Anchietinha).
Valor: RS 1.385 tudo incluso.
Aline Cristiane
Contato 99293-4780

falaJuf

Voyage 2017 comfortline (completo com Kit multimídia)
14 mensalidade pagas/ total 36
Garantia: 5 anos chaparia e 3 anos mecânica
Km: 40.000
Motivo da venda: mudança para o exterior
Contato: (71) 99338-9000/ 98882-4199 (Lourival)
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: Ana Cristina Fonseca (estagiária)
Diagramação e Textos: Elaine Reis
Distribuição para Subseções e servidores inativos.
Obs.: A ASSERJUF não se responsabiliza pelos textos assinados e publicados no jornal.

