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Aniversário
05/05 - Vera Maria Barros Pereira
06/05 - Lélio Furtado Ferreira 
06/05 - Luciana Fonseca de Freitas
06/05 - Maria Luiza de Campos Cordeiro

01/05 - Liliane Vinhas Silva da Costa 
02/05 - Betania da Silva Santos
02/05 - Johene Nolasco Andrade
04/05 - Elisonete Souza dos Santos
05/05 - Dra Marla Consuelo Santos Marinho

As orientações médicas são claras – atividade física é qualidade de vida, por 
isso é tão necessária. Além de queimar calorias, a prática de atividade física libera 
substâncias que proporcionam bem-estar e prazer.

 
Confira a apresentação dos convênios da seção ACADEMIAS.

Caro (a) Associado (a)

https://asserjuf.org.br/category/convenios/academias/

Para informações sobre o desconto, entre em contato 
com o Setor de Benefício da ASSERJUF 
(71) 3617-2638 ou acesse o site:



EDIÇÃO Nº 737 / SALVADOR/ BA - 29 DE ABRIL DE 20192 falaJuf 3falaJufEDIÇÃO Nº 737 / SALVADOR/ BA - 29 DE ABRIL DE 2019

Jornal acessado por e-mail por 569 associados
Disponível em www.asserjuf.org.br
Tiragem: 88 exemplares impressos / Periodicidade: 
semanal
Direção e Revisão: Luzineide Oliveira
Criação / Diagramação: Elaine Reis   
Diagramação e Textos: Ana Fonseca (estagiária) 
Distribuição para servidores inativos.
Obs.: A ASSERJUF não se responsabiliza pelos textos 
assinados e publicados no jornal.

falaJuf

71 3306-8382

asserjuf_bafb.com/asserjuf

ASSERJUF - Associação dos Servidores da Justiça 
Federal na Bahia
Av. Ulisses Guimarães, 2631 - Sussuarana
Salvador - Ba - CEP. 41.213-000

DIRETORIA EXECUTIVA
Vera Maria Barros Pereira ( CEMAN)
Luzineide Araújo de Oliveira (SEBIB)
DIRETORIA ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA
Marlene de Jesus (13° Vara)
Águido Miranda Barreto (NUCJU)
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS, COMUNICAÇÃO 
E EVENTOS
Manoel Pinto Rodrigues da Costa Neto (CEMAN)
Cristina Simões de Oliveira (CEMAN)

CONSELHO FISCAL 2017 / 2019

Suplentes
Claudio Henrique Santos de Oliveira
Patricia Farias de Oliveira

Titulares
Paulo Márcio Rodrigues de Souza
Maria da Conceição M. Oliveira Moraes
José Zito dos Santos

EXPEDIENTE

www.asserjuf.org.br

f

Wendy Martínez - Terapeuta Ocupacional

TÉCNICAS - Traumatologia e Ortopedia - Neurológico - Pediátrico, 
Estimulação Temprana, Massagem Relaxante, RPG, Drenagem Linfática, 
Reflexologia Podal, Liberação Miofascial, Atendimento de Alto Risco, 
Biológico, Acompanhamento Escolar, Psicomotricidade.

Wendy Martínez - Terapeuta Ocupacional

Ser ou não ser, essa é que é a questão:
Será mais nobre suportar na mente
As flechadas da trágica fortuna,
Ou tomar armas contra um mar de escolhos
E, enfrentando-os, vencer? Morrer, dormir,
Nada mais; e dizer que pelo sono
Findam-se as dores, como os mil abalos
Inerentes à carne – é a conclusão
Que devemos buscar. Morrer – dormir;
Dormir, talvez sonhar – eis o problema:
Pois os sonhos que vierem nesse sono
De morte, uma vez livres deste invólucro
Mortal, fazem cismar. Esse é o motivo
Que prolonga a desdita desta vida.
Quem suportara os golpes do destino,
Os erros do opressor, o escárnio alheio,
A ingratidão no amor, a lei tardia,
O orgulho dos que mandam, o desprezo

Que a paciência atura dos indignos,
Quando podia procurar repouso
Na ponta de um punhal? Quem carregara
Suando o fardo da pesada vida
Se o medo do que vem depois da morte –
O país ignorado de onde nunca
Ninguém voltou – não nos turbasse a mente
E nos fizesse arcar co’o mal que temos
Em vez de voar para esse, que ignoramos?
Assim nossa consciência se acovarda,
E o instinto que inspira as decisões
Desmaia no indeciso pensamento,
E as empresas supremas e oportunas
Desviam-se do fio da corrente
E não são mais ação. Silêncio agora!
A bela Ofélia! Ninfa, em tuas preces
Recorda os meus pecados.
– Shakespeare

Hamlet, ato III, cena 1  Ser ou não ser,

https://www.revistaprosaversoearte.com/shakespeare-poemas/

Espaço

       B
eleza

   Aline Pinheiro - Manicure 
   Manicure e Pedicure

Larissa Conceição - Manicure
Manicure e Pedicure

Elisabeth Sacramento - Esteticista 
Limpeza de pele profunda, Banho de Lua comum, 

Esfoliação Corporal com banho de argila e 
Massagem Modeladora

Joseane Coutinho - Manicure
Francesinha, Películas de unha, Hidratação e 

Esfoliação dos pés e mãos.

Maribel Cedro - Cabaleleira
 Corte Feminino, Escova, Sobrancelha, Hidratação, 

Alongamento, Relaxamento, Coloração e 
Cauterização.

Plínio Oliveira - Cabeleleiro
 Corte Feminino e Masculino, Escova, Sobrancelha, 

Hidratação, Alongamento, Relaxamento, Coloração e 
Cauterização.

Confira abaixo os profissionais do ESPAÇO 
BELEZA e ligue para agendar um horário:

Espaço Beleza - Ramal: 9292

Horários 
das 10 às 17 horas  

 Maribel Cedro - Cabaleleira 
Quartas, Quintas e Sextas

 Plínio Oliveira - Cabeleleiro 
Segundas e Terças

AlinePinheiro - Manicure
 Quartas, Quintas e Sextas

Joseane Coutinho - Manicure
 Terças

Larissa Conceição - Manicure
Quartas, Quintas e Sextas

 Elisabeth Sacramento - Esteticista
Terças e Quintas

Caro Associado,
Não deixe de utilizar os benefícios que a sua Associação 

te proporciona, aproveite para cuidar da sua 
autoestima com conforto, qualidade e atendimento 

que você merece, e o melhor, sem sair do seu local de 
trabalho! 

Conheça as técnicas dos nossos profissionais e seus 
horários



Deseja publicar algo no FalaJuf? 
Envie para: falajuf@asserjuf.org.br

Não perca a oportunidade de 
deixar o seu periódico semanal 
ainda mais interessante.

Caro (a) Associado (a)

O FalaJuf quer estar mais perto 
de você, nosso associado e 
iniciamos a comunicação por 
meio de listas de trasmissão 
pelo whatsapp. Para você receber os 

informes no seu celular, é importante salvar 
o número da ASSERJUF na sua agenda 

quando receber nossa mensagem.

SEMPRE COM VOCÊ!

Vem aí a 1º Corrida Kids da Associação Primeiro Passo

Esse evento é para conseguir 
comprar órtese (botinha, etc) para 
as crianças que nasceram com os 

pezinhos tortos e não tem condição de arcar 
o tratamento pelos seus pais. Quando vejo 
Vitinho que nasceu assim e hoje depois do 
tratamento está com os pezinhos certos, 
já fez cirurgia e à medida que o pezinho 
vai crescendo vai mudando a bota. Este 
tratamento será até os quatro anos. Nós 
graças a Deus temos condição para realizar 
esse tratamento. E as outras crianças?

Teremos também um Piquenique muito 
delicioso em comemoração ao Dia Mundial 
do Pé Torto Congênito!

Não fique de fora, venha nos ajudar a 
montar o nosso banco de órtese da Bahia, 
contamos com a sua ajuda, traz seu pequeno 
(a) para se divertir com a gente!

Seu campeão não pode ficar fora dessa! 
A corrida será dividida por categorias, e a 
partir de 1 aninho já pode participar.

Teremos:
*Corrida Kids
*Piquenique
*Sorteio de brindes
*Lazer
*Muita diversão e muitas brincadeiras

As inscrições custam apenas R$ 20,00 
(vinte reais) e podem ser feitas pelos 
números:

(71) 98823-6146 (Tai)
(71) 98303-1695 (Patrícia)
(71) 98770-3261 (Nataly)
(71) 99157-7446 (Drika)
(75) 98193-9948 (Adriana)

FALA ASSOCIADO... Colaboração de Iracema Velame 

VOCÊ  SABIA?

Para quem não sabe, essa expressão foi criada por 
um jornalista esportivo chamado Milton Peruzzi, que 
trabalhava na Gazeta Esportiva. Tudo começou na 

década de 1960, quando uma série de conturbações gerou 
uma grave crise entre os dirigentes da Sociedade Esportiva 
Palmeiras. O caso era tão grave que uma reunião de mais de 
quatorze horas foi realizada para que as questões do time de 
futebol fossem resolvidas de uma vez por todas.

Em uma reunião tão longa assim era normal que a fome 
acabasse incomodando aquele bando de cartolas nervosos. 
Foi então que, pela praticidade e a própria descendência 
italiana dos dirigentes, eles fizeram um pedido de dezoito 
pizzas gigantes, muito chope e vinho para sustentar aquela 
jornada de debates. Ao fim do bate-boca e da comilança, 
parece que tudo chegou a um acordo. Dado o desfecho, 
Milton Peruzzi publicou uma notícia com o seguinte título: 
“Crise do Palmeiras termina em pizza”.
Por Rainer Sousa
Mestre em História.

 NOVO CONVÊNIO

iedaregina@gmail.com
(71)99631-9419

Rua Altino Serbeto de Barros, n° 173 – 
PITUBA.

Desconto: 30% nos serviços de 
Psicologia Clínica, Psicologia individual 

com atendimento ao adolescente, 
jovens e adultos. 

FLORESCER CLÍNICA DE PSICOLOGIA

https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/acabar-pizza.htm

 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 SANTOS (71) 99728-1092 (WhatsApp) / 98209-9266 
/ 2105-7301  

E-mail: rebeca.santo@bancoalfa.com.br

CONVÊNIO


