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Aniversário
02/08 - Manuela Affonso Ferreira Maciel
02/08 - Marcos Tulio  Ladeia Vila Boas
02/08 - Niege Nunes Leal
02/08 - Vanessa Vale de Oliveira
02/08 - Vitorio Batista Lima da Silva
03/08 - Maria  Aurene de Moura Mascarenhas
03/08 - Dra. Nilza Maria Costa dos Reis
03/08 - Larissa Davi Cabus

29/07 - Maria das Graças Duarte Monteiro 
29/07 - Sonia Maria  Costa de Andrade 
30/07 - Cinara  de Vasconcelos Machado Good Lima
01/08 - Andrea Oliveira D'Almeida Monteiro
01/08 - Maria Carmen  da Gama Coelho
01/08 - Reinaldo Lopes Rocha
01/08 -  Luciana Amorim Trindade
01/08 - Denise Maria Saraiva Nobrega
02/08 - Eliana de Andrade Ferreira

Na quinta-feira (25/07), foi realizada uma palestra ministrada pelo associado da ASSERJUF Evaldo Melo, que tem formação em 
Coach certificado pelo IBC – Instituto Brasileiro de Coaching, é Educador Financeiro, associado à ABEFIN – Associação Brasileira de 
Educadores Financeiros, além de atuar no mercado financeiro há mais de 10 anos.

O tema “Investimentos mais rentáveis e tão seguros quanto a poupança”, atraiu mais de 60 participantes. Evaldo apresentou algumas 
instituições de créditos garantidas pelo FGC – Fundo Garantido de Crédito, comparando a poupança com outros investimentos que 
possuem a mesma segurança de serviços bancários tradicionais e que remuneram melhor. Na oportunidade também esclareceu as 
muitas dúvidas apresentadas pelos participantes.

Após a palestra, em parceria com o SAM’S Club, os participantes desfrutaram de um delicioso coffee break. Também tivemos a 
presença da UNIME, instituição conveniada, que ofereceu ótimos descontos para os cursos de pós-graduação.

A ASSERJUF parabeniza e agradece ao associado Evaldo Melo pela iniciativa e deseja bons investimentos a todos que participaram 
do evento.

Investimentos mais rentáveis é tema de palestra
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E o tempo passa... e nesse passar 
nós também passamos, marcando 
as fases, as pessoas e é claro, na 
proporção que marcamos somos 
também marcados, mas que bom 
quando as marcas do tempo nos 
deixam saudades! Saudades até de 
voltar ao tempo, não para mudar nada 
porque aprendi que até os momentos 
que não foram tão bons aproveitei 
de forma benéfica para crescer mais 
como ser humano, mas apenas reviver 
momentos preciosos ao lado de 
pessoas amigas, queridas, pessoas do 
bem!

Bom, como esposa de servidor 
sempre fui bem presente, tão presente 
que às vezes me confundiam como 
advogada ou servidora (rsrsrs), mas 
na realidade aproveitava a oportunidade para usufruir de alguns 
benefícios promovido pela nossa amada Asserjuf. Como meu 
esposo, Lourival Matos foi um dos diretores desta Associação, 
passei a participar mais dos eventos e me acostumei com a boa 
acolhida, tanto dos benefícios quanto das amizades que ao longo 
desse tempo fui desenvolvendo.

Aliás, quero parabenizar a Asserjuf na pessoa dos seus 
diretores que trabalham por amor e com dedicação para oferecerem 
sempre o melhor para seus associados, só que hoje, como não 
estou tão mais envolvida não conheço todos, mas gostaria de 
fazer menção daqueles que tive maior contato: Luzineide Araújo, 
minha amiga particular de longas datas, uma mãezona; Márcia 
Rodrigues, com seu jeitinho meigo de ser ganhou meu coração; 
Vera Barros, amei te conhecer e descobrir a singeleza que habita 
em você; Cristina Simões um encanto de pessoa, me apaixonei 
logo à primeira vista; Águido Miranda, tinha um contato indireto 
mas como diretor percebi uma presteza extraordinária. E jamais 
poderia deixar de mencionar os seus funcionários, antes, gerida 
por Lizandra Mota, pessoa espetacular, profissional maravilhosa 
e hoje por Lêda Sueiro, que na minha visão é uma sucessora fiel, 
competente, delicada, profissional, tranquila, nunca fiquei sem 
resposta em nada encaminhado a ela, parabéns minha querida 
pela dedicação, quando eu crescer quero ser igual a você (rsrs). 
Lembro-me de Taiana Laiz, amiga presente em muitos de meus 
momentos e que brilhou também nesta Associação, hoje, outra 
estrela brilha de forma bem discreta a Elaine Paloma, sucesso 
para você minha querida; Daniela Ribeiro, pessoa capaz, que 
com jeitinho bem simples e tímido de ser me conquistou também; 
Ana Paula pessoa irradiante, sempre sorrindo, disposta, de bem 
com a vida, precisamos de pessoas assim ao nosso redor com 
boa energia, continue assim Paulinha; Neuza Moreira, Neuzinha 

um amor de pessoa, competente, 
organizadíssima, minha gratidão 
por sempre achar um espaço na 
agenda para me deixar mais bela 
(rsrs); Ah! Felipe, sempre quietinho 
na dele mas tem uma presteza no 
atendimento, super necessário, 
sempre pronto em nos atender, enfim, 
não sei se vocês têm um Slogan 
mas faço aqui o meu com relação a 
vocês: “ASSERJUF - QUALIDADE E 
RESPONSABILIDADE!”.

Parabenizo também à Asserjuf 
pelas belíssimas festas que ela 
já promoveu e ainda promove, na 
qual sempre participei e sou fã de 
carteirinha. Parabenizo a escolha dos 
profissionais do Espaço Terapêutico 
que é um espaço gerenciado por ela 

e que explorei bastante devido aos meus problemas de coluna. 
Primeiro na pessoa de Daniel Aragão Siebra, meu fisioterapeuta 
top de linha (rsrs), super preparado, sedento por estudar mais e 
se preparar para melhor atender. Vá em frente, sempre disse que 
você desconhece o potencial que tem, sentirei muita falta de seus 
atendimentos, com certeza fizeram meus dias bem melhores e 
consegui ao decorrer desse tempo escapulir de uma cirurgia. 
Meu muito obrigado por tudo, continue crescendo; René Arruda, 
muito competente leva muito a sério o seu trabalho e o faz com 
muita dedicação, sua amizade também marcou; Luiza Lessa que 
não mais faz parte do quadro de prestadores de serviço dessa 
Associação, mas sempre prestativa e me conhecia só em olhar 
que estava sentindo dores e sempre fazia de tudo para me ajudar 
a sair desse momento mesmo não sendo paciente direta dela, 
mas nunca deixou de me olhar com um olhar clínico. Obrigada 
Lu pela sua dedicação e amizade, você é linda meu amor; Edléa, 
minha florzinha, você me marcou com seu jeitinho especial, meigo, 
carinhosa, amei te conhecer viu? Mônica, minha linda, mãos de 
fada, sempre corrida. Não tivemos muito tempo mas amo seu 
jeito amoroso, atencioso, sucesso minha querida! Beto, Ah Beto! 
Super concorrido em suas massagens, quase nunca consigo nem 
em lista de espera, muito bom no que faz! Acho até que poderia 
fazer um clone dele. Já aliviou minhas crises de tensões algumas 
vezes, quando achei livre dando bobeira (rsrsrs). Nunca mais 
encontrei; Danilo, o mais novinho mas já me atendeu também, 
muito dedicado e competente. Parabéns!

Não poderia deixar de agradecer também a pessoa de Maribel 
do Espaço Beleza, que nas vezes que precisei ir lá me atendeu 
super bem. 

Só posso dizer obrigada, obrigada e obrigada por tudo e por 
todos esses momentos compartilhados! 

NÃO SERÁ UM ADEUS, QUEM SABE UM ATÉ BREVE!

Por Maria de Lourdes Cruz MatosAGRADECIMENTOS 



No dia 19 de julho, às 14 horas, os servidores se reuniram na portaria principal do prédio sede, fora do prédio, 
evidentemente, para um ato em defesa da Justiça Federal e contra a transferência de Varas para o Interior.

Muitos servidores participaram desse ato, com semblantes preocupados quanto ao seu futuro. De repente 
resoluções e portarias mudam nosso horário de trabalho e decidem transferir varas... Enquanto essas transferências 
são no mesmo prédio, a gente sofre com o inesperado, mas nos adaptamos, mas daí a mudar de cidade, a coisa muda 
de figura. É como se faltasse chão embaixo dos pés. E agora? Mudar tudo? Moradia, transporte, emprego do cônjuge, 
escola de criança? É uma enorme mudança que afetará o que temos de mais precioso: a família.

Temos consciência que não é a administração local que está promovendo essas mudanças. Está apenas obedecendo 
às determinações vindas do Tribunal, que por sua vez vê seu orçamento anual diminuindo cada vez mais, mas aonde 
vamos parar? O servidor é que vai ser diretamente punido? Por que não institui o turno único para poupar energia? 
Das onze às dezoito horas? Porque nós é que temos de cancelar nossos cursos, academias, tratamentos de saúde, 
consultas médicas, que inclusive fazíamos no turno inverso para não faltar ao trabalho?

É desalentador esperar a reforma da previdência que certamente vai nos prejudicar. Já estão falando em tirar a 
estabilidade do servidor público... O que será que ainda farão conosco? Parece até que estamos assistindo “Desventuras 
em série”! Mas, infelizmente é uma triste realidade.

De uma coisa nós temos plena certeza: O servidor desta Seção Judiciária não merece esse castigo. Somos assíduos, 
pontuais, produtivos e amamos o que fazemos e amamos muito a Seção Judiciária da Bahia. Por isso mesmo havia 
muita emoção e lágrimas nos olhos quando nos demos a mão e abraçamos o prédio onde trabalhamos felizes por tantos 
anos.

Que os respeitabilíssimos juízes e juízas desta Casa nos ajudem e olhem o nosso lado. Somos a parte mais frágil do 
sistema. Que Deus nos ajude e não permita que a injustiça recaia sobre nós.
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Por Maria de Lourdes Cruz Matos

Abraçando a Justiça

MANCHETE



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!

Ajude-nos também a encontrar mais 
benefícios para você! 

Contate-nos e faça sua 
indicação através do e-mail: 
beneficiosasserjuf@gmail.com

Um novo semestre está 
iniciando e com ele a oportunidade 

de matricular-se em uma 
faculdadecom ótimos descontos! A 
ASSERJUF dispõe dessa vantagem: 
ECONOMIA  nos estudos! Não perca 

tempo! Conheça as instituições 
conveniadas: 

Vale lembrar que os associados têm descontos especiais, 
que variam de 10% a 50%. Para conferir  TODOS os nossos 

convênios acesse o nosso site: 

Economia

www.asserjuf.org.br/convenios

CONVÊNIOS

NOVO CONVÊNIO

www.emagresee.com.br 
ondina@emagresee.com.br 

(71) 3037-9018 
Rua Macapá, 313 – Ondina- Salvador/ BA 

Desconto: até 10%

Francisco Paulo Monteiro era esposo da nossa associada 
Maria das Graças Duarte Monteiro.

 A ASSERJUF externa os sinceros sentimentos à família.


