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Aniversário
24/05 - Jasson Guia de Britto Filho
24/05 - Erisvaldo dos Santos
25/05 - Alvaro Antonio Brito Reis
25/05 - Yeda Bomfim Fernandes
26/05 - Katia Vasconcelos Arnold
26/05 - José Rosa
27/05 - Florispes de Carvalho Feitosa

21/05 - Maria das Graças Dias Rebelo
21/05 - Wendel Tolentino dos Santos
22/05 - Rita Auxiliadora Miranda F. Cardoso
22/05 - Isabela Santana dos Santos
23/05 - Saul Tadeu Martins Paim
23/05 - Simone Medrado Bonelli Didier
23/05 - Rutemberg Pereira Nunes

REGRAS FESTA JUNINA – ASSERJUF 2019
Dia 14 de junho, às 19h – garagem prédio anexo III

Inscrições e pagamentos na ASSERJUF até 12/06 às 19h
DOSE DO ASSOCIADO:
 
- Terá direito, para uso próprio, a 1 pulseira e 4 
fichas (2 refrigerantes e 2 águas) e 2 pulseiras 
para uso de dependentes diretos, com acesso 
livre às diversas comidas típicas do buffet junino 
e licores.
 
- Filhos/Filhas até 15 anos de idade não precisam 
de pulseira de acesso. A entrada é livre, mas 
obrigatoriamente deverão estar inscritos 
previamente.

- Filhos/Filhas A PARTIR de 16 anos pagarão R$ 
15,00 (cada).
 
- O associado poderá adquirir convites extras para 
parentes ou amigos, no valor de R$ 30,00 (cada), 
sem direito a fichas, mas com acesso livre às 
diversas comidas típicas do buffet junino e licores.
 
- Entretanto, o acesso dos convidados à festa 

somente poderá se dar com a presença do 
associado que o convidou. Lembre-se: cada 
associado deverá se responsabilizar pela 
presença de seu convidado.
 
DOSE PARA TERCEIRIZADOS E 
ESTAGIÁRIOS:
 - Poderão adquirir um ingresso por R$ 15,00 
sem direito a fichas, mas com acesso livre 
às diversas comidas típicas do buffet junino e 
licores.
- Não poderão adquirir nenhum ingresso para 
outro convidado.
 
DOSE DO SERVIDOR NÃO-
ASSOCIADO:
 
- Poderá adquirir um ingresso por R$ 30,00, 
sem direito a fichas, mas com acesso livre às 
diversas comidas típicas do buffet junino e 
licores.

*Serão comercializadas bebidas no local a preço de custo para todos os participantes.

**Não haverá troca entre fichas de refrigerante, água ou cerveja.

INSCREVA-SE JÁ: NO ESCRITÓRIO DA ASSERJUF OU NA XEROX DO JEFS.
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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
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Homenagem das mães
2falaJuf

O pensamento tem poder infinito. Ele mexe com o 
destino, acompanha a sua vontade.

Ao esperar o melhor, você cria uma expectativa 
positiva que detona o processo de vitória.

Ser otimista é ser perseverante, é ter uma fé inabalável 
e uma certeza sem limites de que tudo vai dar certo.

Ao nascer o sentimento de entusiasmo, o universo 
aplaude tal iniciativa e conspira a seu favor, colocando-o a 
serviço da humanidade.

Você é quem escreve a história de sua vida - ao optar 
pelas atitudes construtivas - você cresce como ser humano 
e filho direto de DEUS.

Positivo atrai positivo. Alegria chama alegria.
Ao exalar esse estado otimista, nossa consciência 

desperta energias vitais que vão trabalhar na direção de 
suas metas. 

Seja incansavelmente otimista. Faz bem para o corpo, 
para a mente e para a alma.

É humano e natural viver aflições, só não é inteligente 
conviver com elas por muito tempo.

Seja mais paciente consigo mesmo, saiba entender 
suas limitações.

Sem esforço não existe vitória.
Ao escolher com sabedoria viver sua vida com otimismo, 

seu coração sorri, seus olhos brilham e a humanidade 
agradece por você existir.

Desconhecido

Todo dia leio 
a poesia que te fiz

Pra ter certeza
que meu amor não morreu

Não o amor por ti
Mas por mim

Eu não te amei mais que eu
Pela primeira vez 

Eu me amei através de você
Através das respostas

que não tive

Das maiores provas
que eu tenho a mim

E tudo bem não ter a ti
Vai doer

Mas meu amor por mim 
superará

Porém meu coração sempre te 
amará.

           Juliana Maria
       (filha de Valdinélia) 

Mãe negra
Embala o seu filho
E esquece
Que o milho já a terra secou
Que o amendoim ontem acabou.
Ela sonha mundos maravilhosos
Onde o seu filho irá à escola
À escola onde estudam os homens 
Mãe negra
Embala o seu filho
E esquece
Os seus irmãos construindo vilas e 
cidades
Cimentando-as com o seu sangue
Ela sonha mundos maravilhosos
Onde o seu filho correria na estrada
Na estrada onde passam os homens 
Mãe negra
Embala o seu filho
E escutando
A voz que vem do longe

Trazida pelos ventos 
Ela sonha mundos maravilhosos
Mundos maravilhosos
Onde o seu filho poderá viver. 

Autor: Marcelino dos Santos

Enviado pela associada Valdinélia Rodrigues, 22ª JEF's Enviado pela associada Cristina Maria Dantas, 
Diretora NUCAF

Enviado pela associada Daniela Sousa 
S. Matos, Turma Recursal JEF Enviado pela associada Caroline 

Lordelo N. Figueira, 18ª  Vara
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 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

(1) CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. 
(2) DESPESAS COM FOLHA; IMPOSTOS; 
CONTABILIDADE; JURIDICO; TELEFONE; 

INTERNET; BRINDES E PRESENTES.  (3 )OUTRAS 
CONTRIBUIÇÕES. (4) OUTRAS DESPESAS.

DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

AGOSTO 2018

A  Diretoria Financeira da ASSERJUF publica 
nesta edição, o Demonstrativo Administrativo-
Financeiro referente ao mês de JANEIRO/2019. 
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.

Caro(a) Associado(a),

PRESTAÇÃO DE CONTAS$$

R$ 38.558,25

R$ 35.213,34

R$ 3.344,91

R$ 12.191,46

R$ 6.517,03

R$ 5.674,43

  R$ 9.019,34

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

DESPESAS OPERACIONAIS ²

RESULTADO

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 4

RESULTADO

RESULTADO DO MÊS

Instagram: @qualyfisiosalvador

lilianeves2004@yahoo.com
       

Avenida Orlando Gomes, dentro do Costa Verde 
Tênis Clube, n° 323, sala térreo – Bairro: Itapuã

(71) 3367-5791 / 9 9241-1519

Desconto: 20% nos serviços de fisioterapia, 
pilates, acupuntura e RPG.

NOVO CONVÊNIO


