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Aniversário

falaJuf

31/10 - Rita Olivia Anneys Cardoso
31/10 - Marcela Maiana Mesquita
01/11 - Eliana Vieira Alves Vitório
02/11 - Claudia Mariano de Almeida Temporal Soares
03/11 - Ana Claudia Xará Gonçalves
03/11 - Eliene Maria Gantois Machado Neto
03/11 - Joaldo Guimaraes Simoes
03/11 - Paulo Cesar Paranhos de Castro

28/10 - Ana Carolina Saraiva Bartolomeu Matias
28/10 - Joilton Pimenta da Silva
29/10 - Cristina Maria Dantas Lessa
29/10 - Patricia Maria Pimenta dos Santos
29/10 - Rita de Cassia de Andrade Tinoco
29/10 - Carlos Fernando Nascimento Moreira
30/10 - Relma Santos de Souza
30/10 - Ester Maria Valente Trignano

DESTAQUES
IX Feira da Semana do Servidor

A IX edição da Feira da Semana do Servidor 
ocorreu no período de 21 a 25 do mês de 
outubro, tendo a participação de diversos 

stands direcionados para as áreas deEducação, 
Saúde, Turismo e Gourmet. 

A feira contou com a presença de alguns parceiros, 
como o Colégio Nossa Senhora da Luz, Villa Campus 
de Educação, Faculdade Unyleya, Unifacs, Unijorge, 
Via Sol Tour, Qualyfisio e Paulinha Eventos, a feira 
teve sua realização concluída com sucesso, graças 
ao apoio da direção do foro e à ajuda da equipe da 
ASSERJUF, que organizou e administrou o evento! 

Ano que vem, terão mais novidades na feira. Até 
a próxima edição!
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Após 31 anos da promulgação de uma Carta 
Magna, fruto da luta dos nososs pais, que 
garantiram ali o nosso direito à aposentadoria 

implantando um dos melhores progamas de seguridade 
no mundo, a nossa geração deixa isso tudo escapar das 
mãos! 

O Brasil verá novamente milhões de idosos voltarem  
à miséria, de onde, para alguns, eles nunca deveriam ter 
saído...

Até a véspera da aprovação em primeiro turno na 
Câmara dos Deputados, os sangue-sugas entoavam a 
ladainha de que "só a reforma salvaria o Brasil" do caos. 
Esse caos recente vem batendo à nossa porta desde 
2008, há 4 anos meteu o pé e entrou, e nesse ano entrou 
nos cômodos de toda a casa sufocando os moradores. 
E só a Reforma, diziam, seria a salvação para expulsar 
esse caos.

Após a aprovação na Câmara, a ladainha muda: “é 
preciso MAIS que essa reforma" para expulsar o caos, 
brada o FMI e seus asseclas fazem eco.

Em 2016 a panacéia foi a PEC do teto, em 2017 foi 
a Reforma Trabalhista, e a situação só piora. Em 2018 
alguns Estados aprovaram a Securitização com o mesmo 
discurso e quebraram. Em 2019 vimos aprovada essa 
maldita Reforma da Previdência. Em 2020 virá a PEC 
paralela (uma reforma da previdência ainda mais dura 

e criminosa), virá a Reforma Administrativa para acabar 
com o serviço público, virá a Securitização federal, e, 
como o caos não irá mesmo embora (todos sabemos 
disso), o Estado reforçará ainda mais os instrumentos de 
repressão para coibir a revolta que hoje visita o Equador, o 
Chile, etc., no rastro do mesmo neoliberalismo selvagem 
que não tivemos coragem de enfrentar à altura! 

Aqui, em poucos anos, não terá vaga suficiente nas 
cadeias para colocar todos os “bandidos” vítimas do 
sistema, nem covas para os assassinados por esse 
sistema. Muitos "cidadãos de bem" morrerão pelas mãos 
de outros "cidadãos de bem".

É o fim dos dias, e não, Jesus não vai voltar para nos 
salvar.

O caos – que diziam ter sido causado pelo excesso 
de direitos do povo - continará perto de nós, mesmo 
quando não houver mais direito algum. E a violência real, 
implacável seguirá amedrontando e intimidando a nunca 
mais ousarmos lutar por direitos, ora onde já se viu latino-
afro-índio-americano ter direitos sociais e trabalhistas!??

Talvez a fome acorde o nosso povo como acordou o 
de vários Países, após uma fagulha qualquer, que pode 
vir em forma de um reajuste de passagem, por exemplo... 
Aí os sangue-sugas poderão  enfim ser sugados por um 
povo faminto em luta por comida, por justiça, por um país 
melhor. Talvez minha geração não veja, mas esse dia 
chegará!

ONDE AS PEDRAS CAEM...

DIA DE LUTO PARA O POVO BRASILEIRO!
VÉSPERA DA LUTA PARA TRAZER DE VOLTA TUDO QUE NOS TIRARAM

Por Denise Carneiro

Artigo escrito em Brasília após a aprovação do fim da previdência social

Nosso 11º Passeio Ecológico aconteceu no último sábado, 
dia 26 de outubro, no Hotel Fazenda Mirage, no município 
de Amélia Rodrigues e foi um sucesso!

Com mais de 110 pessoas presentes no evento, entre 
associados e seus familiares, que desfrutaram de paisagens 
belíssimas, entretenimento em abundância (passeio de charrete, 
trilha, cachoeira, banho de piscina, bingo e passeio a cavalo), 
contato próximo com a fauna e a flora locais e pratos variados nos 
momentos de alimentação.

Um dia de lazer para ficar na lembrança das pessoas por muito 
tempo. Um momento único de puro relaxamento e conexão máxima 
com a natureza, conforto e felicidade.

A sintonia entre a equipe da ASSERJUF e a do Hotel Fazenda Mirage foi precisa, trazendo toda a recepção, segurança 
e aconchego que os associados e suas famílias precisavam para ter um dia harmônico, cheio de tranquilidade e diversão.  A 
Diretoria agradece aos funcionários da Associação que se desdobraram para bem servir aos associados.

Quem não participou deste passeio, não se preocupe, pois ano que vem tem mais!!! Nos vemos na próxima edição do 
passeio ecológico, pessoal!!

PASSEIO ECOLÓGICO



DESTAQUES DA SEMANA

Nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro deste ano, o 
Fisioterapeuta Dr. Carlos Henrique Tourinho esteve 
presente no 11º Congresso Internacional de Fisioterapia 

e na 4ª Feira Internacional de Fisioterapia. Após esses dias 
de contato com grandes personalidades e pesquisadores da 
Fisioterapia, o Fisioterapeuta traz agora, em seus atendimentos, 
mais uma técnica: Manipulação Instrumental de Tecidos Moles. 
É uma técnica que utiliza acessórios (raspadores) para melhorar 
a mobilidade dos tecidos conectivos e musculares gerando alívio 
das dores e lesões com pouco tempo de manipulação. Essas 
ferramentas potencializam e auxiliam os efeitos da técnica, 
gerando melhores resultados, com menor esforço e menos dor 
para o paciente. O Fisioterapeuta Carlos Henrique Tourinho atende 
no Espaço Terapêutico da ASSERJUF às segundas e quartas-
feiras (manhã) e sextas (manhã e tarde).

O Fisioterapeuta Dr. Carlos Henrique Tourinho marca 
presença em evento Internacional de Fisioterapia

VOCÊ SABIA?

Encontre o seu imóvel

"Livros não mudam o mundo, 
quem muda o mundo são as pessoas. 

Os livros só mudam as pessoas". 
Mario Quintana


