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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Caro(a) associado(a), 

Cumprindo determinações estatutárias, a Diretoria Executiva da  

Associação dos Servidores da Justiça Federal na Bahia – ASSERJUF convoca os associados  

para se candidatarem a membros do CONSELHO FISCAL, para biênio 2022/2024.   

A assembleia geral para eleição e posse será realizada no dia  

29 de JULHO de 2022, às 14hs, na sede da Justiça Federal,  

situada na Avenida Ulisses Guimarães, 2799, 1º subsolo – Sussuarana – Salvador – Bahia. 

A inscrição poderá ser feita via e-mail: inscricaoasserjuf@gmail.com ou até  

às 16hs do dia 28 de junho de 2022, no escritório da ASSERJUF. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Claudia Mariano de Almeida Temporal Soares 

Diretora Executiva 
Salvador, 30 de maio de 2022 
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Saúde

Toda a Natureza é um desejo de serviço.
Serve a nuvem, serve o vento, servem os vales.
Onde haja uma árvore que plantar, planta-a 
tu;
Onde haja um erro que emendar, emenda-o tu;
Onde haja um esforço que todos evitam, aceita-o 
tu.

Sê aquele que afasta a pedra do caminho,
O ódio dos corações e as dificuldades de um 
problema
Existe a alegria de ser são, e a alegria de ser 
justo,
Mas existe sobretudo, a formosa a imensa 
alegria de servir.
Como seria triste o mundo se tudo já estivesse 
feito,
Se não houvesse um roseiral que plantar, uma 
empresa que iniciar!
Que não te atraiam somente os trabalhos fáceis.

É tão belo fazer a tarefa a que outros se esquivam!
Mas não caias no erro de que só se conquistam 
méritos
Com os grandes trabalhos;
Há pequenos serviços que são imensos serviços:
Adornar a mesa, arrumar os bancos, espanar 
o pó.
Aquele é o que critica, este é o que destrói;
Sê tu o que serve.

O serviço não é tarefa só de seres inferiores.
Deus, que dá o fruto e a luz, serve.
Poder-se-ia chamá-lo assim: Aquele que serve.
E Ele, que tem os olhos em nossas mãos, nos 
pergunta todo dia:
“Serviste hoje? A quem? À árvore, a teu amigo, 
à tua mãe?”

*Gabriela Mistral foi foi uma grande poetisa, 
além de educadora, diplomata e feminista 
chilena. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura 
em 1945.

O prazer de servir
Prosa & PoesiaProsa & Poesia

Por Gabriela Mistral*

Quer saber se você come bem? Estes 
grupos de alimentos devem estar no menu

Segunda-feira é o "dia universal de começar a fazer dieta". Mas como 
saber se a sua alimentação atual é equilibrada e definir quais ajustes 
devem ser feitos no cardápio?

Uma sugestão é anotar tudo que você come durante a semana e 
observar quantas vezes cada grupo de alimento aparece. A nutricionista 
Verônica Laino, colunista de VivaBem, diz que, em uma dieta saudável, 
esta é a frequência que cada item deve estar no seu menu:

Frutas - Ao menos uma por dia, sendo que o ideal é comer pelos 
menos três tipos diferentes na semana; 

Sementes e oleaginosas - Uma porção ao dia, isto é, 3 colheres 
(sopa) de sementes ou 1 punhado de castanhas.

Legumes e verduras - A recomendação é comer cerca de 300 g 
diariamente. Você cumpre essa cota colocando vegetais em metade 
do seu prato no almoço e no jantar --e quanto mais variar as verduras e 
legumes ao longo da semana, melhor.

Leguminosas - Feijões, grão-de-bico ou lentilha devem aparecer 
no seu cardápio em uma refeição por dia --na forma clássica ou em 
hambúrgueres, pastas (homus, por exemplo), patês.

Além disso, é importante que toda refeição contenha uma porção 
de proteínas (carne, frango, peixe, ovo, queijo, iogurte ou opções 
vegetarianas) e de carboidrato, preferencialmente na versão integral. 
E, você sabe, em uma alimentação saudável, devemos evitar frituras, 
açúcar, fast-food e produtos ultraprocessados —tente consumir esses 
alimentos, no máximo, uma vez na semana.

Fonte: https://www.uol.com.br/vivabem/dietas-para-emagrecer/semanas/como-
saber-se-estou-comendo-bem.htm

Fonte: https://www.uol.com.br/vivabem/dietas-para-emagrecer/semanas/como-saber-se-estou-comendo-bem.
Fonte: https://www.uol.com.br/vivabem/dietas-para-emagrecer/semanas/como-saber-se-estou-comendo-bem.
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ECONOMIA
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Na última quinta-
feira, 26/05 realizou-
se no prédio dos 

Juizados Especiais Federais, a 
solenidade de aposição da placa 
em homenagem à associada 
Valmira Moreira Lisboa Dórea, 
falecida em 18 de novembro de 

2021, que tem o seu nome atribuído ao Centro Judiciário de 
Conciliação da Seção Judiciária da Bahia. A abertura do evento 
foi realizada pelo Excelentíssimo Diretor do Foro, o juiz federal 
Dr. Fábio Moreira Ramiro.

Em seguida, teve a palavra a 
Excelentíssima Coordenadora do 
CEJUC, a juíza Federal Dra Ana Carolina 
Dias Lima Fernandes que saudou a 
todos agradecendo pela presença na 
inauguração do novo nome do setor, 
também mencionou acerca do objetivo do 
setor em promover a pacificação social 
e resolver conflitos de forma muito mais 
democrática do que a imposição de uma 
solução de sentença e ressaltando que a 
servidora homenageada personificava o espírito da conciliação,  
pois a mesma contribuiu muito de forma eficiente, sem medir 

esforços a fim de buscar soluções 
aos problemas fato que justifica a 
atribuição do nome ao setor. Ainda 
com voz embargada apontou que 
Valmira era muito competente e uma 
servidora no sentido mais bonito da 
palavra, pois servia e se fazia útil, 

saindo do seu lugar de conforto para ir ao encontro do outro 
desempenhando também a função comparando as palavras 
da poetisa chilena Gabriela Mistral com o poema "O prazer de 
servir". Além disso, ressaltou que Valmira iluminou a todos com 
seu sorriso, sua doçura, bondade e incansável capacidade de 
trabalho.

A Excelentíssima juíza Federal titular 
da 23ª vara Dra Sandra Lopes Santos 
de Carvalho que em nome de todos 
integrantes do referido setor agradeceu a 
presença de todos reunidos ressaltando 
a emoção com lindo gesto da doutora 
Ana Carolina Dias ratificado por Dr. Fábio 
Ramiro e perpetuar no CEJUC o nome de 
uma amiga que partiu de forma repentina 
e precoce em um momento marcado pelos traumas causados 
pela pandemia, portanto o seu nome na placa proporciona 

um conforto aos corações, 
principalmente por que 
significa o reconhecimento 
de uma belíssima trajetória 
de vida marcada pela 
atuação desde 1999, 
atuando na1ª Vara, na 16ª e, 
por fim, na 23ª vara deixando 
em todos os espaços 

marcas profundas nas pessoas do setor tanto pela atuação 
dinâmica como pelo compromisso com o serviço público e 
pela convivência doce e equilibrada, sendo uma referência 
de generosidade em ajudar a resolver os problemas alheios, 
percebendo sempre a humanidade por trás de cada pedido.

O Diretor do Foro Fábio Ramiro 
em sua oportunidade cumprimentou e 
agradeceu aos presentes, ressaltando 
o quanto estava sendo difícil falar da 
homenageada, conforme foi perseguido 
no embargo da voz das juizas, também 
relembrou que ele ingressou na Justiça 
Federal, em 19 de novembro de 
2001, na 16ª vara e um dos primeiros 
contatos foi com Valmira,  com seu 
sorriso, gentileza, carinho, atenção, portanto esta homenagem 
era muito singela diante da grandeza em tudo o que fazia, 

tornando-a uma pessoa marcante 
para os que conheceram e conviveram 
com ela deixando assim um legado de 
dedicação absoluta, comparando-a à 
frase de Martin Luther King que para 
mudar inteiramente uma vida não 
é necessário muita coisa: amor no 
coração e sorriso nos lábios Valmira, 
para toda sempre Valmira!

Por fim, foi realizado o 
descerramento da placa em 

homenagem a Vamira Dórea, a filha 
Lisiane Dórea também agradeceu aos 
amigos e familiares a homenagem que 
fizeram à sua mãe como reconhecimento 
público da sua dedicação e voluntariado 
ao setor de Conciliação, também foi 
exibido um vídeo com depoimento 
de colegas e amigos. O evento foi 
encerrado com um breve coquetel e 
o agradecimento pela colaboração da 
ASSERJUF que também ofereceu ao associado Gilveraldo 
Dórea, viúvo da homenageada, um arranjo de flores.

CEJUC recebe novo nome em homenagem a Valmira Dórea

Homenagem



Jornal acessado via e-mail por 569 associados
Disponível em www.asserjuf.org.br
Tiragem: Digital/ Periodicidade: semanal
Direção e Revisão: Luzineide Oliveira
Criação / Diagramação e Textos: Elaine Reis   
Distribuição para servidores inativos.

ASSERJUF - Associação dos Servidores da Justiça 
Federal na Bahia
Av. Ulisses Guimarães, 2631 - Sussuarana
Salvador - Ba - CEP. 41.213-000

DIRETORIA EXECUTIVA
Claudia Mariano de Almeida Temporal Soares (8ª Vara)
Luzineide Araújo de Oliveira (Aposentada)

DIRETORIA ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA
Lourival Matos (Aposentado)
Maria Elizabeth de Mendonça Alves (Aposentada)

DIRETORIA DE BENEFÍCIOS, COMUNICAÇÃO 
E EVENTOS
Manoel Pinto Rodrigues da Costa Neto (CEMAN)
Ana Carla Aguiar Brito Furrer (5ª Vara)

EXPEDIENTE
CONSELHO FISCAL

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

Titulares
Joilton Pimenta da SilvafalaJuf

Obs.: A ASSERJUF não se responsabiliza pelos textos assinados e publicados no jornal ou redes sociais.

 
DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

NOVEMBRO 2021

A  Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição, o 
Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao mês de 
NOVEMBRO/2021. Os documentos fiscais comprobatórios 
estão no escritório à disposição de qualquer associado. Para 
maiores esclarecimentos, a diretoria da ASSERJUF estará à 
disposição pelo e-mail: asserjuf@trf1.jus.br.

Caro(a) Associado(a),

PRESTAÇÃO DE CONTAS$$

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

(1) CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. (2) DESPESAS COM FOLHA; IMPOSTOS; 
CONTABILIDADE; JURIDICO; TELEFONE; INTERNET; BRINDES E PRESENTES.  

(3 ) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (4) OUTRAS DESPESAS.

DESPESAS OPERACIONAIS ²

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

RESULTADO DO MÊS

R$ 38.437,02

R$ 44.047,07

-R$ 5.610,05

R$ 5.838,97

R$ 49.231,12

-R$ 43.392,15 

-R$ 49.002,20

RESULTADO

4

RESULTADO

 
DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

DEZEMBRO 2021

A  Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição, o 
Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao mês de 
DEZEMBRO/2021. Os documentos fiscais comprobatórios 
estão no escritório à disposição de qualquer associado. Para 
maiores esclarecimentos, a diretoria da ASSERJUF estará à 
disposição pelo e-mail: asserjuf@trf1.jus.br.

Caro(a) Associado(a),

PRESTAÇÃO DE CONTAS$$

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

(1) CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. (2) DESPESAS COM FOLHA; IMPOSTOS; 
CONTABILIDADE; JURIDICO; TELEFONE; INTERNET; BRINDES E PRESENTES.  

(3 ) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (4) OUTRAS DESPESAS.

DESPESAS OPERACIONAIS ²

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

RESULTADO DO MÊS

R$ 38.049,16

R$ 43.729,58

-R$ 5.680,42

R$ 6.048,94

R$ 53.730,64

-R$ 47.681,70 

-R$ 53.362,12

RESULTADO

4

RESULTADO


