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Aniversário
02/06 - Ana Carla Aguiar Brito Furrer
02/06 - Antonio Joaquim Ferreira Adry
03/06 - Florisvaldo Souza Santana Júnior

30/05 - Marlene Pinho de Oliveira
30/05 - Karem Alyne Santana Guimaraes
01/06 - Cássia Ribeiro da Silva Baqueiro

Inscrições e pagamentos na ASSERJUF até 12/06, às 19h.

(providencie sua aposentadoria, 
pois, tá difícil)
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ROMA ETERNA - Parte II
por Reinaldo Lopes Rocha

FALA ASSOCIADO...

Primeiro dia em Roma, andamos pouco, 
apenas nos situando, olhando mapas, 
checando roteiros. Passamos pela ponte 

sobre o rio Tevere (Tibre, em português), que corta 
Roma, circulamos pelas redondezas e voltamos 
ao hotel. Falei a Luzia: ainda prefiro Florença! 
Nos dias seguintes é que Roma se revelou a nós. 
Passeio guiado, em português, ao Vaticano, onde a 
avalanche de arte inundou a todos. São corredores, 
galerias, salões, pequenas salas, apinhadas de arte. 
Tetos, assoalhos e paredes; não sobrou espaço 
para que grandes artistas, florentinos ou não, 
exercessem sua arte. Nomes como Michelangelo 
e Da Vinci, artistas menos conhecidos, produziram 
tal quantidade de obras que fica quase impossível 
enumerá-las. A capela Sistina, onde não se pode 
fotografar nem conversar. O museu do Vaticano 
e outros locais que visitamos. Provavelmente o 
metro quadrado mais incrustado de arte do mundo! 
Fechamos esse passeio na basílica de S. Pedro, 
outro espaço com surpreendente acervo artístico, 
de uma beleza indescritível. Saímos pela praça em 
frente, onde o papa aparece no Angelus.

À tarde, fomos ao Coliseu, também guiados 
em português por um romano que morou seis 
anos no Rio e se diz carioca por adoção. Além de 
percorrermos o que sobrou do Coliseu, visitamos 
também o local onde Roma foi fundada, em uma 
colina próxima. Obtivemos enorme quantidade de 
informações históricas a respeito da cidade eterna, 
sobre a qual o guia sabia muito. Aí Roma começou 
a virar o jogo. No domingo, dia 28, quem se dispôs, 
foi ver o papa. Apesar de considerar Francisco 
o melhor papa desde quando os acompanho, 
começando com Paulo VI – um papa que tem a 
clara noção da mensagem de Cristo e se movimenta 
com essa referência –, não fui vê-lo. Ir a Roma e 
não ver o Papa é considerado uma falha grave, se 
não religiosa, para os católicos, ao menos turística, 
para os laicos. Acho que terei que voltar! Optamos, 
eu e os outros, por um tour através de Roma, 
onde pudemos conhecer a Roma contemporânea, 
também muito linda, onde não faltam monumentos 
históricos.

Belo Horizonte, 14 de maio de 2019.
Reinaldo Lopes Rocha

Dias 29 fomos a Assisi, onde nasceu São Francisco. 
Outra cidade medieval linda, com mais becos e 
ruelas memoráveis. A igreja é outra maravilha. 
Abriga algumas capelas distintas dentro da mesma 
construção. Também não se pode fotografar. 
Imagino a emoção dos devotos ao visitarem o 
túmulo de S. Francisco, um dos mais venerados 
entre os inúmeros santos católicos. Em Assisi, 
visitamos ainda a basílica de Santa Clara.  

No dia 30, ficamos soltos em Roma, só andando 
e conhecendo monumentos históricos e artísticos. 
O templo de Adriano, que apareceu subitamente ao 
sairmos de mais um beco. O Pantheon, a Fontana 
de Trevi, o museu Leonardo da Vinci, tudo ali, ao 
nosso dispor. A Piazza de Spagna, a Piazza del 
Popolo, enfim. É muita história e muita arte, muito 
mais do que pudéssemos processar e descrever.

Aí Roma se impôs. Foi quando seu espírito me 
acuou em um dos inúmeros becos pelos quais 
circulávamos e disse: - Me respeite. Eu sou ROMA, 
a eterna!

No último dia, 31, alguns do grupo preferiram 
continuar em Roma, enquanto eu e outro casal 
fomos até Pompeia. Mais um sem número de 
informações históricas. Um sitio arqueológico 
enorme, muito maior que Machu Picchu, no Peru, 
segundo quem já foi lá. Fizemos uma visita de 
apenas 3 horas, sem guia, mas com informações 
de um audioguia, através de um celular alugado. 
Deu para ter uma boa ideia, mas não visitamos 
nem 30%, creio, de todo o sitio. Imagino que 
seriam necessários uns três dias para se percorrer 
e conhecer tudo.

Dia 01 de maio, retornamos ao Brasil, via Lisboa. 
Fica ainda o registro das saborosas massas 
italianas, dos gelatos, dos azeites de oliva, que 
eles chamam de ólio, dos vinhos, muitas vezes “da 
casa”, servidos em jarras ou taças, e das cervejas. 
Tudo muito saboroso, de qualidade.

Por essas e outras, impossível mencioná-
las todas, essa viagem nos deixou com a quase 
obrigação de voltar. Mi manca l’Italia!

REGRAS FORRÓ DA PROVIDÊNCIA
Dia 14 de junho, às 19h – garagem prédio anexo III

Inscrições e pagamentos na ASSERJUF até 12/06 às 19h

ASSOCIADOS:
 
- 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.
 
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.
 
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.

A ASSERJUF informa que houve necessidade de remanejar os espaços físicos 
de alguns dos seus setores.

O Setor reprográfico, antes localizado no 2º Subsolo do prédio sede, está 
funcionando no 1º Subsolo do mesmo prédio e o Espaço do Aposentado e 
Videolocadora, que funcionavam no 1º subsolo, foram transferidos para o 2º 
subsolo, no local anteriormente ocupado pela Xerox.

Trata-se apenas de um remanejamento interno para otimizar os serviços que 
a Associação presta aos seus associados.

O salão de beleza continua funcionando no mesmo local, bem como o escritório 
da Associação e o espaço terapêutico

Agradecemos a compreensão de todos.

O Setor de Xerox está funcionando no 1º Subsolo



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!

CLASSIFICADOS

Alugo apartamento, 3 quartos totais, 
armários, excelente localização, em 
frente à Federação das Industrias, 
Costa Azul. Com piscina e 
acadêmia.

Interessados entrar em 
contato.

Tel.: 99990-5053

Dia Mundial do Meio Ambiente
05 de Junho

Dia Nacional da Reciclagem
5 de Junho

BENEFÍCIOS 

Larissa Ribeiro - Fisioterapeuta
TÉCNICAS: RPG, Fisioterapia Convencional e Pilates.

Atendimento às segundas e quartas pela tarde.

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

Atendimento às segundas e quintas pela manhã e 
sextas o dia todo.

Wendy Martinez - Terapeuta Ocupacional

Confira abaixo os novos profissionais do Espaço Terapêutico e ligue para 
agendar um horário:

Espaço Terapêutico - Ramal 2732

Danilo Otoni - Fisioterapeuta

TÉCNICA: Fisioterapia Convencional.

Atendimento às terças pela tarde e quintas pela manhã.


