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Feliz Aniversário
14/06 - Claudio Santos da Silva
Edineuza Moreira Santos (Espaço Beleza)
16/06 - Maria Leonice Carvalho Amado 
Daniela de Oliveira
17/06 - Renato Neves Leite Junior 
18/06 - Ayme  Ribeiro de Freitas 
Maria de Lourdes dos Santos Sacramento 
19/06 - Márcia Rodrigues de Araújo
Silvia Maria da Cruz Azevedo 
Joana Santos 
Fabiana Souza Araujo de Lima
20/06 - Elizabete  Marques   Ramos 
Vania  Regina Cardona Clavel 
21/06 - Adroaldo Magalhaes Fonseca 
Cléa Quadros  Souza
Regina Moreira Neves da Rocha 
Ana Cláudia Dias Lima Seixas

23/06 - Andrea Gesteira Ramos 
Patricia Farias de Oliveira 
Neide Moreira 

24/06 - Carolina Oliveira A. Pereira
Emerson de Aguiar Souza

25/06 - Djalma Alves de Santana 
Lívia Nara de  Andrade Moreira Fonseca 

26/06 - Aline Trevisan Duarte
Josemi Alves de Oliveira 

27/06 - Lindoia Ribeiro Santana 
Tatiana de Almeida Granja 

29/06 - Lisiane Leide Carvalho 

30/06 - Aline Gonzalez Oliveira de Azevedo
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A ASSERJUF informa que 
estará em recesso junino no 

período de 23 a 26/06.
As atividades serão retomadas, 

normalmente, no dia 27/06.
Bom São João!

Imagem: Freepik
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Festa Junina

Prosa & PoesiaProsa & Poesia

“O forró do abraço foi um sucesso! Muita alegria, descontração, música boa e comidas típicas deliciosas! Parabéns a todos os 
envolvidos!”

O depoimento da nossa associada Valdinélia Rodrigues resume a emoção da festa junina promovida pela ASSERJUF que 
retornou em 2022 após dois anos sendo canceladas em razão da pandemia causada pelo coronavírus! Tradicionalmente, para 
escolher o nome fizemos uma enquete “Qual o nome da festa junina da ASSERJF?” e quem ganhou foi a associada Jaqueline 
Brasileiro Paiva, autora do nome “FORRÓ DO ABRAÇO”.

O evento realizado no dia 15/06 com esse título bem criativo e muito apropriado para a situação que estamos vivendo, devido à 
necessidade de rever e abraçar os colegas e amigos.

 “O Forró do Abraço transmitiu uma mensagem de cuidado e carinho para com os associados. Um acolhimento e um feliz retorno 
ao normal. Pudemos, de fato, nos abraçar e celebrar o estarmos juntos novamente. Gratidão”, diz Jaqueline Brasileiro, a ganhadora 
da enquete.

Os nossos associados aproveitaram ao máximo o ambiente aconchegante e decorado especialmente para eles, no 1º subsolo 
do prédio anexo.

O cardápio estava de primeira e nas barraquinhas não faltaram os petiscos juninos como bolo de milho, de aipim, de tapioca, de 
cenoura com calda de chocolate, pamonha, milho cozido, amendoim, além de guloseimas como paçoquinha, pé-de-moleque, nego 
bom. E também bebidas, como licores de diversos sabores, tudo no capricho e na fartura. Para completar a animação dos nossos 
associados, a programação ficou por conta da banda Santo Xote com as tradicionais músicas do forró pé-de-serra!

“Maravilhoso, gostei muito, comida gostosa, o som muito animado, não tinha como ser melhor. Espero ser convidada para 
próxima”, diz a aposentada Zélia Matos, que sempre marca presença em nossos eventos.

A produção do evento ficou por conta da equipe da ASSERJUF que organizou o evento com muita competência e dedicação. Os 
Diretores marcaram presença com muita animação! A festa foi maravilhosa graças ao empenho de todos.

Agradecemos à Direção do Foro por autorizar a utilização do espaço, pelo total apoio para que a festa acontecesse com o 
máximo de conforto. Vamos manter a esperança de dias melhores, pois ano que vem tem mais!

Após 2 anos, festa junina da ASSERJUF volta a reunir associados com muito forró
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O abraço é uma expressão do corpo que demonstra diversos 
sentimentos como amor, carinho e cuidado. Além disso, é um ato que 
nos conecta com outras pessoas, através de emoções e sensações. 
A terapia do abraço costuma ser recomendado por especialistas com 
frequência tamanho o seu poder terapêutico.

Benefícios da terapia do abraço

Pensando em todos os benefícios do abraço, foi criado a Terapia 
do Abraço, uma técnica que nos ajuda a lidar melhor com diversas 
emoções, como frustração, raiva e tristeza. Vale destacar que esses 
sentimentos estarão presentes em nossas vidas e que o grande 
segredo é saber lidar com os mesmos, tornando os legítimos e  
pertencentes a vida humana.

A Terapia do Abraço funciona de forma simples e prática. Vamos 
dar um exemplo: se uma pessoa está se sentindo triste, ao invés 
de tentar analisar os motivos do sofrimento ou consolá-la, você 
simplesmente oferece um abraço. Será através desse movimento 
que você vai conseguir transmitir a sua paz, tranqüilidade e calma 
para que a pessoa se sinta melhor.

É importante dizer que essa terapia é recomendada também 
em momentos em que os indivíduos se sentem bem e querem 
compartilhar, de forma mútua, bons sentimentos e energias. A 
Terapia do Abraço pode ser praticada por indivíduos de todas as 
idades, sexo, gênero, etc.

Os benefícios da Terapia do Abraço

– Diminui os riscos de doença cardíaca;
– Reduz os níveis de hormônios do estresse;
– Ajuda no controle da ansiedade;
– Fortalece o sistema imunológico
– Libera a oxítocina, que é o hormônio da felicidade;
– Rejuvenesce, pois melhora a oxigenação do sangue;
– Promove a produção de hormônios do bem estar, que possuem 

função curativa;
– Promove a empatia, pois é um ato de reciprocidade;
– Melhora a auto-estima;

– Evita a depressão;
– Melhora a memória;
– Acalma e transmite segurança a bebês e crianças;
– Faz bem para o coração;
– Trás sensação de tranqüilidade;
– Eleva os níveis de serotonina, o que aumenta o bom humor;
– Relaxa os músculos e libera as tensões;
– Equilibra o sistema nervoso;
– Ajuda a prevenir doenças;
– Auxilia no tratamento de alexitimia;
– Alivia a sensação de dor.

Os tipos de abraço

Pode ser que você não saiba, mas existem diversos tipos de 
abraços que podem ser praticados.

Abraço materno – Esse é um abraço que cura tudo! Alivia a 
dor, transmite tranqüilidade e promove a segurança da criança ou 
do bebê. Dizem por aí que abraço de mãe cura tudo e não é que 
é verdade mesmo?

Abraço consolador – Esse abraço acontece quando uma 
das pessoas está triste e precisa de apoio. Muitas vezes, em um 
primeiro momento, um abraço pode ser o melhor “remédio” para 
a pessoa que está triste. Nem sempre a pessoa está no momento 
de analisar os erros que cometeu, apenas de ser acolhida.

Abraço demorado – Esse é um abraço que tem longa 
duração e que transmite a sensação de apoio, bem estar, conforto 
e segurança.

Abraço caminhante – Você sabia que existe um tipo de 
abraço que é feito enquanto as pessoas estão caminhando? 
Sim, é verdade! E esse abraço é capaz de transmitir apoio e a 
sensação de união entre as pessoas.

Abraço sanduíche – Esse tipo de abraço é feito por 3 
pessoas. Basta que duas pessoas se abracem enquanto tem 
uma pessoa no meio delas. É delicioso e transmite a sensação de 
cuidado, amizade, alegria e cumplicidade.

Abraço surpresa – Esse é o tipo de abraço que acontece 
quando uma das pessoas não está esperando ser abraçada. 
É capaz de transmitir uma sensação de cumplicidade, amor, 
amizade, entre outros.

Portanto, abrace! Não importa o tipo de abraço que você vai 
dar, ele vai ser capaz de trazer benefícios muito positivos para a 
pessoa que será abraçada e também para você, já que esse é um 
gesto de cuidado mútuo. Que tal ir abraçar alguém agora mesmo?

Terapia do Abraço: Benefícios para a saúde física e mental

SAÚDE

Fonte: https://www.doutoragora.com.br/blog/cuidados-saude/beneficios-da-terapia-do-abraco/

Colaboração: Jaqueline Brasileiro

Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/12-de-junho-dia-dos-namorados

