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Feliz Aniversário
13/10 - Ana Carolina F. dos Santos Fujita

14/10 - Dr. Candido Moraes Pinto Filho

16/10 - Dorislei Sousa Novato Lauton
João Virgilio Mendes 
Lais Pacheco de Lima
Obede Pinheiro dos Santos

17/10 - Romerio Couto Miranda 
Fernanda Cardoso Tourinho Aguiar

19/10 - Carmen Valéria B. Domingues

21/10 - Eduardo Jose Santiago da Silva 

23/10 - Andrea Cristina Souza Brito
Iracema Lima Velame Branco
Paulo Cesar Alves dos Santos 

26/10 - Flora Geni M. dos S. Oliveira

27/10 - Amauri Fontes Nascimento
Ana Claudia de Oliveira Ortiz

28/10 - Ana Carolina S. Bartolomeu Matias
Joilton Pimenta da Silva 

29/10 - Cristina Maria Dantas Lessa
Patricia Maria Pimenta dos Santos 
Rita de Cassia de Andrade Tinoco
Carlos Fernando Nascimento Moreira 

30/10 - Relma Santos de Souza 
Ester Maria Valente Trignano 

31/10 - Rita Olivia Anneys Cardoso

01/11 - Eliana Vieira Alves Vitório

02/11 - Claudia Mariano de A. Temporal Soares 

03/11 - Ana Claudia Xará Gonçalves 
Eliene Maria Gantois Machado Neto 
Joaldo Guimaraes Simoes 
Paulo Cesar Paranhos de Castro 

05 - Monica Salgueiro de Melo Sarpa
Teresa Jesus Leitão
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O Passeio Ecológico da ASSERJUF voltou com tudo!

12º Passeio Ecológico12º Passeio Ecológico

O 12º Passeio Ecológico, depois de dois anos sendo interrompido por conta da pandemia, foi MARAVILHOSO! Quem ficou 
de fora perdeu mais um evento alegre e de muita harmonia. 

No sábado, dia 22 de outubro, o Hotel Fazenda Villa Rial, localizado em Cachoeira-BA, foi o destino de mais de 100 
pessoas entre elas associados da ASSERJUF, juntamente com os respectivos convidados e dependentes. 

Para iniciar bem o dia desfrutaram de um delicioso café da manhã fortalecendo as energias de quem foi curtir um dia recheado de 
atividades. 

Logo após o café, adultos e crianças foram convidados a seguirem uma trilha para o Recanto das Águas, onde, no final, tiveram 
uma maravilhosa recompensa, com banhos de bicas e piscinas naturais onde puderam se refrescar e repor as energias. Alguns 
preferiram o pedalinho ou a tirolesa! 

No retorno, sem demora, foi servido um almoço maravilhoso com pratos variados típicos da fazenda. Após o almoço, a ASSERJUF 
promoveu o tradicional bingo, conduzido por nosso associado Reinaldo que divertiu a todos ao cantar os números sorteados. Quem 
gritou BINGO correu para ganhar o BRINDE! 

Em seguida, os associados e convidados, puderam relaxar e escolher alguma das atividades oferecidas pelo hotel, como a piscina, 
dançar e cantar ao som de músicas baianas, outros preferiram passear a cavalo ou no pônei. Para quem ainda tinha disposição, após 
o almoço, um trenzinho partiu até a entrada para a Cachoeira Grande, onde foi feito uma trilha de 800m com descida e subida íngreme, 
e no final, aproveitou uma belíssima cachoeira. 

Alguns associados participaram do Passeio Ecológico pela primeira vez como, por exemplo, Valdiva e Joyleine, mas também não 
podemos esquecer daqueles que sempre marcaram presença, como o nosso eterno Paulo Márcio. 

Parabéns a todos os nossos associados que participaram com entusiasmo e alegria e fizeram toda a diferença no evento que é 
feito especialmente para vocês. 2023 ESTAREMOS JUNTOS EM MAIS UMA EDIÇÃO! ATÉ LÁ!
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"Olá Asserjuf!
Passei tantos anos trabalhando e nunca fui. Depois de aposentada tive a 
vontade de rever os colegas e foi uma grande alegria.
O passeio foi maravilhoso e vocês da ASSERJUF muito receptivos como 
em todos os momentos que sempre precisei dos serviços de vocês.
Só tenho que agradecer e parabenizá-los.
Espero estar no próximo."
Joyleine Rocha Cairo

"Passeio maravilhoso, muito agradável, com opção para a família toda. 
Turma animada, alto astral. Muito bom. Comida boa. Tudo bom."
Kátia Regina

"Bom dia gostamos muito do 12 passeio ecológico, vocês estão de 
parabéns bem elaborado e com um atendimento muito bom pelo pessoal 
da Asserjuf."
Lucia Maria Telesforo

"Garanto que foi um dia especial para os associados que participaram 
do evento. Nós amamos!!! Vocês estão de parabéns, em especial a 
LINDA, GENTIL e ATENCIOSA equipe de “FUNCIONÁRIOS NOTA 10” 
da Asserjuf!"
Noemia Angelo Vieira

"O passeio foi perfeito!"
Márcia Vieira Silva Medeiros Nunes

"Todo mundo sabe o quanto eu amo a ASSERJUF, o quanto sou fã de 
tudo que nossa Associação nos proporciona. E pra atestar isso que digo, 
mais uma prova: o passeio do último dia 22 foi simplesmente sensacional! 
Divertido, leve, descontraído, cheio de gente maravilhosa. Irrepreensível! 
Quem não foi, perdeu!!! Obrigada aos funcionários fantásticos de 
nossa Associação, e à diretoria também, por terem realizado com tanta 
dedicação esse evento massa! Até 2023!"
Patrícia Farias de Oliveira

"Foi um dia muito especial!!! Uma oportunidade maravilhosa de encontrar 
os colegas tão queridos e nos divertirmos juntos. Foi um dia cheio de 
amor e alegria. Estou muito grata à Asserjuf pela iniciativa."
Patrícia Maria Pimenta dos Santos

"No dia 22/10/2022, fiz o famoso passeio ecológico promovido pela 
Asserjuf. Foi um dos dias mais divertidos de minha vida. Depois da 
fase mais grave de uma pandemia (que ainda não acabou), pudemos 
rever colegas e amigos numa viagem à cidade de Cachoeira, no Hotel 
Fazenda Villa Rial. Eu tive a sensação de sermos uma grande família, 
com servidores, terceirizados e seus filhos, cônjuges. Recuperei um 
sentimento de pertencimento a um grupo que estava adormecido há 
muito, cantando no percurso do ônibus com os colegas e relembrando 
os tempos de garoto!"
Álvaro

"Adorei! Gostei do local. O hotel é ótimo, tudo simples, mas confortável e 
gostoso, além de sermos bem atendidos. O passeio foi muito organizado, 
tudo deu certo. Adorei rever os amigos após pandemia e aposentadoria. 
Um agradecimento especial ao pessoal da Asserjuf. Obrigada a todos!"
Ana Maria de Assis Oliveira

"Maravilhoso, muito bom o hotel Vila Rial, café da manhã e almoço muito 
deliciosos, a equipe da Asserjuf, como sempre, organizada e prestativa, 
todos muito animados e, o principal, o reencontro de amigos e amigas 
de muitos anos, por favor, não demorem para organizar outros eventos 
desse nível. PARABÉNS A TODOS!"
Betânia da Silva Santos

"O passeio foi simplesmente maravilhoso! Nunca tinha ido e fiquei 
imaginando que perdi os anteriores que vocês promoveram. Local super 
agradável, com diversas atividades de entretenimento, ônibus confortável, 
organização do evento impecável! E também importante: turma animada! 
Eu e meu filho amamos!!"
Carla Maria de Carvalho Batista

"Muito bom, divertido e prazeroso!!!"
Fabiana Souza de Araújo Lima
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