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Aniversário
19/12 - Luiz Octavio Ferreira Aquino Sobral
19/12 - Nahum Galeão Ribeiro de Souza
20/12 - Mario de Andrade Martins
21/12 - Orlando Mesquita Santos

16/12 - Rommel Robatto
19/12 - Madalena Castro Fahel  da Silva
19/12 - Suzana Nazare Andrade
19/12 - Sarah Trinchão de Jesus Barouh Alves

Brncadeira das Senhas - Feira de Santana
A 23ª edição da Brincadeira das Senhas em Feira de 

Santana ocorreu dia 5,  no auditorio da Subseção de 
Feira de Santana. O evento deu início aos preparativos 

para o final de ano recheado de comemorações. Muitas pessoas 
tiveram suas expectativas superadas após a brincadeira, ampliando a 
vibração positiva do entretenimento. Quem não conseguiu formar seu 
par a tempo, não ficou com as mãos atadas, pois ganhou o prêmio 
consolação. Todos saíram ganhando e a felicidade pairou no clima. A 
ASSERJUF, sempre dedicada em realizar os eventos, mais uma vez, 
saiu de Feira de Santana com o dever cumprido, além de ter concluído 
as atividades com êxito no JEF. Contamos com a presença de todos na 
próxima edição da Brincadeira das Senhas do ano que vem!

Está chegando o Natal...
E chegando também o final do ano de 2019.
A ASSERJUF preparou várias atividades para seus associados: 

Feira de Natal, Árvore Solidária, Brincadeira das Senhas e a Festa de 
Confraternização. Também, como de costume, oferecemos um brinde a 
todos os associados. Vocês sabem que “brinde” é um mimo. Uma pequena 
lembrança que se oferece como sinal de cortesia. Pode ser uma agenda, 
um porta-crachá ou até uma caneta azul (rs rs rs).

O momento da escolha é um problema crucial para a Diretoria. Sempre 
buscamos dar objetos úteis, mas está cada vez mais difícil a escolha por 
causa das reações dos associados. Quando os funcionários da ASSERJUF 
vão entregar os brindes eles ouvem consternados as expressões de 
desagrado de alguns associados. Gente, eles não têm culpa por alguém 
não ter gostado do brinde. Nem a Diretoria tem culpa. Procuramos agradar, 
mas temos consciência que nunca conseguiremos agradar a todas as 
pessoas. É humanamente impossível, por mais dinheiro que tivéssemos. 
Ainda que fosse um objeto barato (que nunca é), quando multiplicamos 
pelo número total de associados se torna uma quantia considerável.

Se o brinde não te agradar você pode discretamente dá-lo a outra 
pessoa. Ninguém é obrigado a aceitar o que não gosta, mas é doloroso 
ouvir expressões de desprezo, quando a intenção foi gentil, querendo te 
agradar, nunca te frustrar. Foi escolhido e comprado com muito carinho e 
com a imensa consideração que temos por todos os associados. O que 
nos consola são as pessoas que apreciam e nos dizem que gostou. A 
maioria, graças a Deus!

Pois então, desejosos que vocês viajem para espairecer, que 
conheçam lugares agradáveis e se divirtam muito, neste ano escolhemos 
uma balança digital para pesar sua mala, de maneira que você não 
pague excesso de bagagem, pois não vai ultrapassar o limite do peso 
estabelecido.

Desejamos que vocês vivam momentos bem felizes, pois as belas 
lembranças não pesam na memória, as fotografias digitais não pesam, 
os bons momentos vividos também não pesam. Pelo contrário, aliviam 
o stress vivido neste ano, aliviam o peso das angústias e tristezas que 
vivenciamos em 2019, de maneira que a alma fique leve e o coração 
contente neste Natal e em todos os dias do Ano Novo que se aproxima.

Até 2020, pessoal!
ASSERJUF
Sempre com você!

EDITORIAL

Boas Festas!

Feliz 2020!
e um
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DESTAQUES Confraternização de Fim de Ano
A confraternização de final de ano da ASSERJUF foi um sucesso absoluto! O espírito natalino pairava no ambiente, trazendo 

felicidade e muita alegria para a festa! Desde um buffet sofisticado, o espelho mágico com fotos reveladas na hora e muita 
música com um grupo musical magistral, o evento envolveu as pessoas em todo o tempo, deixando o compromisso e a correria 

do dia-a-dia de lado e chamando as pessoas para a descontração. Os arranjos da festa foram confeccionados pela associada Márcia 
Rodrigues (SECAD) que colocou seu talento gratuitamente a nosso serviço. Ficou tudo  primorosamente lindo! Obrigada, Marcinha!
A ASSERJUF deu a todos uma noite inesquecível de confraternização. Mais uma vez eficiente na organização do evento, no conforto 
e entretenimento do servidor da Justiça e dos seus associados.
Mais um ano que está por vir, desejamos a todos boas festas e muitas realizações no ano novo!
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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 2019 / 2021

Suplentes
Adalice Menezes de Almeida
Dirceu Lelis Aranha
José Zito dos Santos

Titulares
Paulo Márcio Rodrigues de Souza
Joilton Pimenta da Silva
Claudio Henrique Santos de Oliveira

EXPEDIENTE

www.asserjuf.org.br
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DESTAQUES

A maratona da 23ª Brincadeira das Senhas ocorreu por dois dias seguidos: dia 10/12, no JEFs, e dia 11/12, na sede da 
Justiça. Mais uma vez, o evento aconteceu como planejado, com muita movimentação, correria e muita descontração 
entre os servidores para descobrir as charadas e encontras seus respectivos pares. Além da brincadeira, foi realizada 

a entrega de presentes da Árvore Solidária, na recepção do JEFs, dia 10/12 e na biblioteca da sede da Justiça, no dia 17/12, 
com a apresentação do Auto de Natal do Grupo Cantarolando, onde os filhos dos terceirizados foram presenteados. Um ato 
de solidariedade realizado anualmente pela ASSERJUF com a grande participação dos servidores desta Seção Judiciária que 
generosamente comprou presentes para os filhos dos terceirizados. Nossos agradecimentos a todos!

Brincadeira das Senhas e Árvore Solidária


