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Um brinde aos 40 anos de história

F

inalmente foi realizado o evento mais aguardado do final do ano de 2018.
Reunimos os nossos associados e, juntos, confraternizamos e comemoramos os 40 anos da ASSERJUF e mais um final de ano,
com alegria, paz e saúde. O evento foi realizado no dia 14/12, às 19h, no foyer do prédio sede, onde pudemos encontrar amigos de
outros setores, conversar, descontrair, ouvir boa música e dançar.
O Diretor Executivo Águido Barreto fez a abertura do evento, contando um pouco da história da ASSERJUF durante esses 40
anos de existência e agradeceu pela parceria do Banco Alfa e o apoio da DIREF/SECAD aos eventos da ASSERJUF.
A Diretora de Comunicação e Eventos Tania Rebouças fez um breve discurso apresentando algumas sugestões para o ano de
2019 e enfatizou que não precisa ser diretor (a) da ASSERJUF para contribuir com novas ideias e projetos.
Durante o evento foi possível desfrutar de um delicioso jantar, com um cardápio leve e saboroso que agradou a todos. E como
não poderia faltar no aniversário teve também docinhos, salgados e um delicioso bolo.
Como abertura musical tivemos o Coral Doce Vida, composto apenas por mulheres da terceira idade com uma animação jovial,
a frente do coral estava a Maestrina Natanira Gonçalves. O coral cantou músicas como “Canta, Canta Minha Gente” de Martinho da
Vila, “Tristeza” de Niltinho e Um Feliz Natal (Feliz Navidad) de Ivan Lins. O Projeto Cordas & Copos esteve presente este ano, com um
repertório agradável, eclético, ritmos com MPB, samba e axé. O foyer estava com uma encantadora decoração que ajudou a construir o
clima da festa natalina.
A associada Luzineide Araújo elogiou aos diretores e funcionários da ASSERJUF e relembrou quando se associou há 32 anos
quando a Associação ainda era conhecida como SERJUS, demonstrando todo seu contentamento com os feitos da ASSERJUF, e no final
do seu depoimento chamou a todos para cantar Parabéns para ASSERJUF em ritmo de axé.
Durante o evento foram realizados vários sorteios entre os associados, com brindes como: churrasqueira, multiprocessador,
porta vinho, fritadeira elétrica, kit gourmet, livros e cds
A Associação agradece imensamente à DIREF pelo apoio e ao Banco Alfa, que colaborou 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 um 2019 de muita paz, saúde, prosperidade e participação em
nossos eventos!
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