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Aniversariantes da Semana

26/01 - Juciel dos Reis Ferreira

26/01 - Rosilene Reis Bittencurt

27/01 - Marcia Leal Lara

28/01 - Hermes Souto de Souza
30/01 - Marlene de Jesus

27/01 - Adriana Pinho Joazeiro
31/01 - Jose Carlos Bispo
27/01 - Doris Fernandes

31/01 - Renato de Mello Guimarães Lobo

FALA ASSOCIADO...
SAÚDE

Por Denise Carneiro

ONDE AS PEDRAS CAEM...

N

essa coluna pretendo compartilhar com os colegas alguns assuntos do nosso cotidiano, alguns atuais e outros nem
tanto, mas que emergiram do poço histórico, içados por essa mentalidade caricata cujo representante maior senta
hoje na cadeira presidencial. Pouco mais de 1/3 dos eleitores brasileiros giraram a manivela da linha do tempo nos
catapultando ao passado. Sim, ele é o presidente, pois conseguiu maioria “dos votos válidos”. Mas o bálsamo é ver que a
maioria da população não concorda com o que figura anacrônica quer impor aos brasileiros e brasileiras. Nos artigos pretendo
aprofundar mediamente cada tema em um contraponto necessário, aqui e em todos os poucos espaços que nos restaram
nessa curva da história.
As pesquisas mostram que, apesar da continuidade do aparato midiático e da indústria de fakenews mantendo a cortina
de fumaça sobre o que realmente está em jogo no País, nós não estamos mais em 1964 nem 1900. O mundo mudou. Os
números apontam que 54% dos brasileiros são a favor das escolas ensinarem educação sexual, 71% são a favor do debate
político ali, e quase 80% são a favor dos direitos LGBT. Porém em relação a medidas econômicas e direitos trabalhistas
trazidas sob o manto de “modernização”, aí sim, muito estrago pode ser feito apesar de 60% dos brasileiros também serem
contra privatizações, e 57% serem contra o corte de direitos trabalhistas e 75% serem contra a reforma da previdência. O fim
do Ministério do Trabalho, e se vier também o fechamento da JT e do MPT as pedras cairão fortemente em muitos milhares de
pessoas, levando-as à miséria e/ou situações análogas à escravidão. A virada exponencial para cima nos índices de mortes
de ativistas, de camponeses, e de indígenas também transformaram essas pessoas em alvos das pedras que matam! Muitos
sabiam o que pensava o presidente em toda a sua longa vida política, mas 57 milhões de pessoas decidiram pagar esse preço
para ter um Pais sem corrupção, sem “mamatas”, sem “práticas da velha política”. Vamos ver até quando a cortina de fumaça
vai impedir que essas pessoas vejam que pagaram, mas não levaram.
O Brasil hoje lembra uma música: “no balanço das horas tudo pode mudar”. Enquanto isso vamos contando os ossos,
aliás, as pedras, e mostrando-as antes que caiam sobre as nossas cabeças

-- Nossos convênios - Cursos --

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
ATA DE ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA
JUSTIÇA FEDERAL NA BAHIA - ASSERJUF PARA O BIÊNIO 2019/2021.
Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, das treze às dezessete horas, na sede
da Justiça Federal, na Biblioteca Bernardino José de Souza, sediada à Avenida Ulysses Guimarães, nº. 2799
Estrada de Sussuarana, Cidade do Salvador, Estado da Bahia e nos Juizados Especiais Federais – JEF, no
andar térreo, Setor de Reprografia no Centro Administrativo da Bahia, localizado nesta Cidade do Salvador,
Estado da Bahia, Brasil, CEP 41.213-000, foram instaladas as urnas para receber os votos dos associados da
Associação dos Servidores da Justiça Federal na
Bahia – ASSERJUF para a eleição da diretoria
da Associação para o biênio 2019/2021. Apenas
uma chapa inscrita. Chapa única - “ASSERJUF
SEMPRE”. Iniciou-se a votação, sendo a mesa
receptora de votos composta pela seguinte
Comissão Eleitoral: Josemi Alves de Oliveira e
Myrtô Magalhães e Silva na SEDE, das treze às
dezessete horas e Altenir da Silva Carvalho no
JEF das treze às dezessete horas, sendo que na
SEDE e nos JEF das treze às dezessete horas
houve também a urna itinerante. Às dezessete
horas foi encerrada a votação, sendo os votos
apurados no dia dezenove de dezembro de
dois mil e dezoito na Biblioteca do prédio sede
da Justiça Federal na presença da comissão
eleitoral de uma funcionária e uma estagiária
da Asserjuf. As urnas da SEDE e do JEF’s
foram abertas e apurou-se o seguinte resultado:
votaram 198 associados, votos válidos 194, votos
nulos 02, 01 voto NÂO e 01 voto não computado
(cédula extraviada). Foi declarada vencedora
a Chapa Única “ASSERJUF SEMPRE” com
97,97% dos votos válidos. Fica, portanto,
eleita a Chapa “ASSERJUF SEMPRE” assim
composta: Diretoria Executiva: VERA MARIA
BARROS PEREIRA, Vice-Diretoria Executiva:
LUZINEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA; Diretoria
Administrativo-Financeira:
MARLENE
DE JESUS, Vice-Diretoria AdministrativoFinanceira: ÁGUIDO MIRANDA BARRETO;
Diretoria de Benefícios Comunicação e
Eventos: MANOEL PINTO RODRIGUES DA
COSTA NETO, Vice-Diretoria de Benefícios
Comunicação e Eventos: CRISTINA SIMÕES
DE OLIVEIRA. Nada mais havendo a tratar
deram por encerrada a apuração e o resultado final e para constar eu, Leda Sueiro Ribeiro dos Santos, lavrei a
presente ata que assino junto com os demais presentes.
								

FIQUE LIGADO!

Acesse nosso site http://www.asserjuf.org.br/novo/
convenios/ e confira os descontos oferecidos.
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Salvador, 17 de dezembro de 2018.

Caro(a) associado(a),

Caso ainda não tenha retirado o seu brinde de Final do Ano
compareça ao escritório da ASSERJUF ou na Xerox dos JEFs e
retire o seu brinde até 04/03.

falaJuf 03

$$

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
DEZEMBRO 2018

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

É com grande pesar que a ASSERJUF cumpre
o doloroso dever de comunicar o falecimento de

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

R$ 37.052,41

DESPESAS OPERACIONAIS ²

R$ 65.557,30

RESULTADO

-R$ 28.504,89

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

R$ 15.498,51

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 4

R$ 6.330,99

Eliete Luíza Bispo Lamego

RESULTADO

R$ 9.167,52

Associada desde 1998.
O sepultamento ocorreu no dia 20/01, às 16h, no
Cemitério 1ª Ordem de São Francisco - Cemitério
de Baixa de Quintas.

RESULTADO DO MÊS

-R$ 19.337,37

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

NOVO CONVÊNIO

A ASSERJUF externa os sinceros sentimentos à
familia.

-- NOTAS -Participe do FalaJuf
Caro (a) associado (a),
Se você deseja publicar alguma notícia,
comentário ou sugestão de matéria, não
deixe de participar do seu FalaJuf. Envie os
textos para: falajuf@asserjuf.org.br.
Não perca a oportunidade de deixar o seu
periódico semanal ainda mais interessante.

Studio Clean Estética Automotiva
E-mail: Lsstudioclen@gmail.com
Endereço: Avenida Ulisses Guimarães, 4540 –
CAB, Sussuarana (ao lado do Bradesco)
Telefones: (71) 99216-3060 / 99253-1617
Desconto: 15% nos serviços de lavagem
automotiva.
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A Asserjuf também tem os aplicativos
INSTAGRAM e WHATS APP! Se você
deseja receber o FalaJuf através
do whatsapp solicite através do
número para: (71) 99603-9313.
Agora, para saber como foram os últimos
eventos e conhecer um pouco mais do trabalho e
equipe da sua Associação é só nos seguir no Instagram:
@asserjuf_ba
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