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Aniversário
27/06 - Tatiana de Almeida Granja
29/06 - Lisiane Leide Carvalho
30/06 - Aline Gonzalez Oliveira de Azevedo
01/07 - Luiz Claudio Falcao Leoni 

25/06 - Djalma Alves de Santana
25/06 - Lívia Nara de Andrade Moreira Fonseca
26/06 - Aline Trevisan Duarte
26/06 - Josemi Alves de Oliveira
27/06 - Lindoia Ribeiro Santana

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Caro(a) associado(a), 
Cumprindo determinações estatutárias, a Diretoria Executiva da Associação dos Servidores da 

Justiça Federal da Bahia – ASSERJUF convoca os associados para se candidatarem a membros 

do CONSELHO FISCAL, para biênio 2019/2021.   

A assembleia geral para eleição será realizada no dia 30 de JULHO de 2019,  

às 13hs, na sede da Justiça Federal. 
A inscrição poderá ser feita até às 18hs do dia 28 de junho de 2019, no escritório da ASSERJUF. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



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 99603-9313

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
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https://openlaser.com.br/
opensalvador@gmail.com

Avenida Tancredo Neves, n° 3133 – 1° Piso - Loja 
11530, Caminho das Árvores, CEP: 40810-920

 (71) 3039-0007
Desconto: 50% nos pacotes de depilação à laser e 

10% nos dermocosméticos da marca AMYC, exceto nos 
produtos e serviços promocionais. 

OPENLASER

NOVOS CONVÊNIOS

 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

Para viver um grande 
amor, preciso é muita 
concentração e muito 
siso, muita seriedade e 
pouco riso - para viver 
um grande amor. 
Para viver um grande 
amor, mister é ser um 
homem de uma só 

mulher; pois ser de muitas, poxa! é de colher... - não tem nenhum 
valor. 
Para viver um grande amor, primeiro é preciso sagrar-se cavalheiro 
e ser de sua dama por inteiro - seja lá como for. Há que fazer do 
corpo uma morada onde clausure-se a mulher amada e postar-se 
de fora com uma espada - para viver um grande amor. 
Para viver um grande amor, vos digo, é preciso atenção como o 
"velho amigo", que porque é só vos quer sempre consigo para 
iludir o grande amor. É preciso muitíssimo cuidado com quem 
quer que não esteja apaixonado, pois quem não está, está 
sempre preparado pra chatear o grande amor. 
Para viver um grande amor, na realidade, há que compenetrar-
se da verdade de que não existe amor sem fieldade - para viver 
um grande amor. Pois quem trai seu amor por vanidade é um 
desconhecedor da liberdade, dessa imensa, indizível liberdade 
que traz um só amor. 
Para viver um grande amor, il faut além de fiel, ser bem conhecedor 
de arte culinária e de judô - para viver um grande amor. 
Para viver um grande amor perfeito, não basta ser apenas bom 
sujeito; é preciso também ter muito peito - peito de remador. 
É preciso olhar sempre a bem-amada como a sua primeira 
namorada e sua viúva também, amortalhada no seu finado amor. 
É muito necessário ter em vista um crédito de rosas no florista - 
muito mais, muito mais que na modista! - para aprazer ao grande 
amor. Pois do que o grande amor quer saber mesmo, é de amor, 
é de amor, de amor a esmo; depois, um tutuzinho com torresmo 
conta ponto a favor... 
Conta ponto saber fazer coisinhas: ovos mexidos, camarões, 
sopinhas, molhos, strogonoffs - comidinhas para depois do amor. 
E o que há de melhor que ir pra cozinha e preparar com amor uma 
galinha com uma rica, e gostosa, farofinha, para o seu grande 
amor? 
Para viver um grande amor é muito, muito importante viver sempre 
junto e até ser, se possível, um só defunto - pra não morrer de 
dor. É preciso um cuidado permanente não só com o corpo mas 
também com a mente, pois qualquer "baixo" seu, a amada sente 
- e esfria um pouco o amor. Há que ser bem cortês sem cortesia; 
doce e conciliador sem covardia; saber ganhar dinheiro com 
poesia - para viver um grande amor. 
É preciso saber tomar uísque (com o mau bebedor nunca se 
arrisque!) e ser impermeável ao diz-que-diz-que - que não quer 
nada com o amor. 
Mas tudo isso não adianta nada, se nesta selva escura e 
desvairada não se souber achar a bem-amada - para viver um 
grande amor.

PARA VIVER UM GRANDE AMOR

http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/prosa/para-viver-um-grande-amor

Vinicius de Moraes


