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Feliz Aniversário

A ASSERJUF ajuizará, em favor de seus filiados, ação judicial buscando a 
anulação da Portaria Conjunta nº 01/2016.

A portaria, com o intuito de regulamentar a Lei nº 13.317/2016, alterou 
as datas em que a lei surtiria efeitos financeiros, causando prejuízos aos 
servidores.

Na prática, a Portaria Conjunta nº 1/2016 definiu que os efeitos financeiros 
da Lei nº 13.317/2016 somente ocorreriam a partir da data de sua publicação. 
Com isso, o reajuste de todos os servidores foi subtraído em um mês e vinte 
dias e o reajuste dos ocupantes de cargos em comissão CJ foi subtraído em 
três meses e vinte, sendo devidas as parcelas retroativas.

A ação será coletiva, em benefício de todos aqueles que estiverem 
associados na data de ajuizamento da ação, previsto para dia 26/03/2021.

Mais informações: 
danilo.souza.ribeiro@gmail.com (sextas das 14h às 16h)
71 3306-8382 (APENAS WhatsApp - segunda a sexta das 09h às 16h)

ASSERJUF ajuizará ação judicial para anulação 
da Portaria Conjunta n° 01/2016

16/03
Elizabete Regina Campelo Dias 
Maria Rita de Souza Alcantara 
Zacarias Vitorino de O. Filho

17/03 
Lianne Cunha Cardoso Machado
Valterlita Silva do Espirito Santo

18/03
Nélio Leal Vilas Boas

19/03
Jose Jorge de Queiroz Setubal 
Maria de Lourdes Santos Magalhães
Adilson Jose Lisboa Dias Coelho

21/03
Ascendino Neves Vieira 

23/03
Avany Menezes Freire 
Evaldo Pereira Melo
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MÊS DA MULHER: A beleza na maturidade! 
Conheça a história de resgate de autoestima de Cecília Silveira

Recém-divorciada, a advogada ganhou um ensaio fotográfico da filha e teve de volta a sua identidade como mulher

O término de um casamento 
nem sempre é o fim da linha 
da vida de uma mulher e 

Maria Cecília Silveira, ou melhor Tita, é 
a prova disso. 

São inúmeros relatos de mulheres 
que acabaram seus relacionamentos e 
não se reconheciam mais no espelho. 
As maduras, mais ainda. Os olhares de 
que não tem mais idade para recomeçar 
e que devem aceitar a situação são 
ataques silenciosos da sociedade.

Antes professora de Educação 
Física, agora advogada, ela sabe muito 
bem quem é. Uma das formas de se reconhecer foi através de um 
ensaio, feito por e para mulheres, que valorizaram a beleza natural e 
única de cada.

Sua filha única, Luisa Caffagni, a presenteou quando a mãe, 
recém-divorciada, precisava disso de um estímulo. A filha fez primeiro 
e entendeu várias coisas a respeito dela.

"Foi um reencontro nosso, sabe? Como mulheres. O 
amadurecimento dela, meu divórcio, parece que a gente se encontro 
nesse campo da humanidade, como mulheres mesmo. Ela me 
convenceu de que seria interessante eu também passar por esse 
processo", disse a advogada.

O ensaio para Tita foi muito simbólico - ainda mais que ela recebeu 
de presente da filha. Segundo a advogada, Luísa a reconheceu como, 
lógico, sua mãe, mas ela reconheceu, principalmente, como mulher. 
Desta forma, as duas, juntas, se estimularam de forma com plena 
cumplicidade.

"Ela é minha filha, eu sou mãe, em nenhum momento eu me desfiz 
do papel de mãe, nem ela de filha, mas tem uma cumplicidade aí 
feminina que eu fiquei até muito emocionada", falou.

O dia do ensaio fotográfico foi mais que especial. As fotografas, 
Fernanda Montenegro e Mariana Marques, prepararam um clima 
para que Cecília se sentisse o mais confortável possível. O principal, 
é claro, foi estar junto da sua filha, que estava dando força para poder 
vencer as suas amarras e ser exposta.

 A vergonha não fez com que ela deixasse 
de fazer o ensaio: "Eu fiquei mais vergonha 
do que medo, porque é uma coisa do de 
expor o corpo e eu sempre fui muito tímida. 
Medo eu não tive, eu tive vergonha, não pelo 
meu corpo, mas é o medo da minha timidez 
em se expor".

"As fotos realmente foram de um resgate 
dessa autoestima pós-término. Em razão 
de um casamento, de quatorze anos e um 
divórcio em que você fica se sentindo sem 
uma identidade, porque afinal de contas você 
era casada. É uma entidade marido e mulher 
e vocês de repente se encontra sozinha", 
afirmou;

Cecília contou que esse lado de coragem, de romper barreiras 
estava muito adormecido dentro ela, por isso as fotos a ajudaram a 
ressignificar esse momento para poder seguir em frente com mais 
força.

"É a hora da gente quebrar paradigma, de se reinventar, de cada 
um na sua fase, é achar sua beleza. Não necessariamente estética. 
No momento de vida, entrando na maturidade, procurar a tua beleza, 
seja ela qual for. Então, acho que é hora da quebra, sabe? De não, de 
não se prender a padrões", explicou.

Assim como Tita fez, ela encoraja que outras mulheres façam 
ensaio e se redescubram. "Não encaixotar. Eh, conforme os padrões 
da sociedade, né? Não se encaixotar. É realmente ter um diálogo 
honesto, interno consigo mesma e dizer, poxa, independente da 
idade, eu sou mulher, tá? Independente da idade eu posso vicejar e 
realmente, assim, eu me reinventei".

No auge dos seus 59 anos - ela faz 60 em setembro - é formou-se 
em Direito, em 2017; no ano seguinte, passou no exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) e a partir de então atua na área. 

"Ou seja, tenho certeza que foi esses rompantes que foram me 
dando força para continuar.Então, é nesse sentido, se eu seguisse esses 
padrões, eu realmente não teria alcançado o que eu alcancei hoje. Pra 
mim, sucesso é você se reconhecer e se permitir. Se for pra quebrar a 
barreira, vamos quebrar. Porque eu estou me permitindo", disse.

Fonte: Máxima - UOLMÊS DA MULHER
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Que tal matricular o seu filho em uma das escolas conveniadas da ASSERJUF? Pois é, associado também tem essa 
vantagem. Não perca a chance de ECONOMIZAR e obter descontos nos estudos dos seus filhos! 

Vale lembrar que os associados têm descontos especiais, que variam de 10% a 50%. Não perca esta oportunidade. Para 
conferir TODAS as escolas conveniadas e outros convênios, entre em nosso site: 

 
www.asserjuf.org.br/convenios

DIÁRIO DE UM HOMEM SUPÉRFLUO – Novela de um dos meus escritores 
russos preferidos, Ivan Turguêniev.  No século XIX, muitos jovens russos iam estudar 
na Europa; esse contato cultural fez com que eles descobrissem, por contraste, o 
atraso sociocultural em que se encontrava a Rússia da época. Ideias liberais, uma 
constituição e liberdade para os servos foram trazidas nas bagagens para a Rússia. 
Esses estudantes estavam cheios de ideais e planos para sua pátria, mas não 
conseguiram concretizar esses sonhos em um país onde reinava o sistema repressor 
de Nicolau I.  O conflito entre o idealismo e a prática caracterizou a impotência dessa 
geração russa, e serviu de “matéria prima” para a construção da idéia política do 
“homem inútil”, nos textos de alguns escritores. Mas foi Turguêniev quem cunhou o 
termo “homem supérfluo” nessa novela, com um sentido mais pessoal do que político; 
para ele o seu personagem Tchulkatúrin considerava-se um inútil por não representar 
nada para alguém, não se sentir importante para alguém, não ser amado por ninguém. 
Se, no plano geral da Rússia, a causa dessa tibieza da geração jovem era a vigência 
de um sistema político altamente repressor, na literatura de Turguêniev, a causa 
era uma característica própria da personalidade de Tchulkatúrin, que, em uma das 

passagens do seu diário , diz: “Oh, natureza! Eu te amo tanto, mas saí de teu ventre ainda despreparado para a vida”.

DEZ PROVAS DA INEXISTÊNCIA DE DEUS – Livro organizado por dois filósofos brasileiros, Plínio Junqueira e Paulo 
Piva. O livro apresenta textos da história do pensamento Ocidental, defendendo a inexistência de Deus, sem deixar de 
lado o velho conflito entre razão e fé. O conteúdo divide-se em três partes: filosofia antiga, moderna e contemporânea. 
Alguns textos são enfadonhos, principalmente os da filosofia antiga. O texto mais interessante é o do sacerdote católico 
francês, Jean Meslier (séc.XVII e XVIII); depois da morte do religioso, foram descobertas cópias manuscritas de um 
livro no qual Meslier, um padre ateu, ataca de maneira virulenta a religião, o cristianismo e Jesus Cristo, que foi por ele 
classificado como sofista e charlatão.

Um trabalho mais prazeroso: LIVROS/Sugestões

UM TRABALHO MAIS PRAZEROSO: LIVROS/SUGESTÕES
Por Joaquim Medrado (NUMAN)
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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 (Aposentada)
Águido Miranda Barreto (Aposentado)
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS, COMUNICAÇÃO 
E EVENTOS
Manoel Pinto Rodrigues da Costa Neto (CEMAN)
Cristina Simões de Oliveira (CEMAN)

EXPEDIENTE

www.asserjuf.org.br

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
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Não está recebendo 
nossos e-mails?

 Envie seu contato para: 
contato@asserjuf.org.br
Fique atento e receba todas as 
nossas novidades!

Caro(a) associado(a)

A ASSERJUF lamenta informar 
o falecimento do associado 

aposentado 

Carlos Alberto Almeida Simas

O sepultamento ocorreu no dia 
04 de março de 2021, às 16:30, 

no Cemitério Campo Santo.

Para incluir um novo usuário na 
Vitalmed envie: Nome, CPF, Data de 
Nascimento, Endereço com Ponto 

de Refrência e Contato para o e-mail: 
asserjuf@uol.com.br

NOVO CONVÊNIO
A CE Infinity - Soluções Empresariais, através da 

consultoria online, oferece serviços sob medida para quem 
está iniciando um novo negócio ou precisa de inovação e 
cuidados na gestão de suas empresas.
Desconto:  1º atendimento 100% gratuito e online, 15% 

de desconto na contratação

INFORME


