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Feliz Aniversário
07/12 - Antonio Carlos de Brito Ramalho
Márcia Cristina de Freitas

08/12 - Marivalda Conceição Cruz 
João Paulo Meireles Souza

09/12 - Marli Bastos Queiroz 

10/12 - Larissa Póvoas de Souza Paes

11/12 - Sandra Barco Nogueira

13/12 - Leila Macedo Lessa
Maria das Graças Gonçalves de Araujo

15/12 - Marcus Vinicius Santana Silva

16/12 - Rommel Robatto

19/12 - Madalena Castro Fahel  da Silva 
Suzana Nazare Andrade
Sarah Trinchão de Jesus Barouh Alves
Luiz Octavio Ferreira Aquino Sobral
Nahum Galeão Ribeiro de Souza

20/12 - Mario de Andrade Martins

21/12 - Orlando Mesquita Santos 

23/12 - Glaucia Izabele Lucena de Lyra

24/12 - Ilza Santa Rosa Sampaio Rocha
Maria Alete Mourato

25/12 - Flavia da Silva Carneiro Marques

26/12 - Jaime Junior das Neves 
Maisa Freitas Castro
Salvina Maria de Almeida Neves

27/12- Rosane Silva Cerqueira 
Rute Ribeiro dos Santos 
Erica Martins Batista Reis

28/12 - Josenildo Gomes de Lima 

30/12 - Aroldo de Oliveira Santos Junior
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A Asserjuf, vem informar 
aos seus associados que, 

tendo em vista o retorno do 
aumento de casos da COVID e, 
consequentemente, o risco da 
disseminação dessa doença 

com uma possível aglomeração, 
os nossos associados, por meio 

de pesquisa, opinaram pela 
suspensão da tradicional festa 

de final de ano.
Mas, como sempre pensamos 

positivamente, vamos aguardar 
2023 chegar para podermos 
fazer nossas festas, nossos 

passeios e confraternizações. 
Desejamos a todos os nossos 
associados Boas Festas e um 

Feliz Ano Novo! 
 

A Diretoria
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Saúde

Você sabia que o cérebro cansa? Sensação pode aumentar no fim do ano

O fim do ano vai se aproximando e muitas tarefas que foram feitas com facilidade até aqui se 
tornam difíceis e desgastantes. O cérebro parece esgotado e com dificuldade de assimilar novos 
dados. Essa sensação é um sinal de que o cérebro está cansado e precisa de descanso.

O sistema nervoso central tem glutamato (aminoácido) que se acumula no córtex pré-frontal 
ventrolateral esquerdo. Essa é a parte do cérebro que comanda a cognição e o bem-estar 
neurológico, ou seja, é ela que determina no que prestamos atenção e transmite isso para o 
cérebro.

Com o aumento do esforço cognitivo - que pode acontecer com as longas jornadas de 
trabalho, hora extra, trânsito, tarefas domésticas - mais difícil é manter o cérebro focado.

“Precisamos manter um equilíbrio entre trabalho, lazer e descanso. Porém, a realidade do 
último mês do ano é bem diferente. O acúmulo de atividades pode levar o cérebro ao limite e o 

rendimento tende a cair. Ficamos mais desfocados e nossas tomadas de decisões são prejudicadas”, explica a médica neurologista 
e membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, Inara Taís de Almeida.

Saber a hora de desacelerar
Quando esses sintomas começam a aparecer com frequência é sinal de que é preciso desacelerar. Porém, hábitos simples podem 

ajudar a "desligar” o cérebro e melhorar a ansiedade, o estresse e a memória.
“Alguns hábitos vão ajudar a amenizar esse desgaste mental, como praticar atividade física e dormir bem. Estabeleça um horário 

para desligar o celular e não checar mais os e-mails e as mensagens. O contato com a natureza também ajuda a desacelerar, assim 
como ler um livro e cozinhar”, recomenda a neurologista.

Lembre-se de que atingir os limites do cérebro podem levar ao esgotamento mental e até à Síndrome de Burnout, causando 
tristeza, ansiedade e depressão. Portanto, obrigue-se a desacelerar e a cuidar da saúde.

Fonte: https://www.em.com.br/app/noticia/saude-e-bem-viver/2022/12/14/interna_bem_viver,1433314/voce-sabia-que-o-cerebro-cansa-
sensacao-pode-aumentar-no-fim-do-ano.shtml

Neurologista dá dicas para amenizar o desgaste mental

Destaques

Justiça Federal realiza homenagem a magistrados, servidores e aposentados
Na última sexta-feira, 16/12, foi realizada no auditório Ministro Dias Trindade, uma solenidade de homenagem por tempo de serviço 

aos servidores e aos que se  aposentaram nos últimos dois anos.
O Diretor do Foro, Dr. Durval Carneiro Neto, fez o pronuncionamento de abertura agradecendo a presença de todos e, principalmente, 

de Dra. Neuza Maria Alves que atendeu prontamente ao convite, preferindo chamar o evento de confraternização
Na oportunidade esclareceu que os servidores agraciados são os que completaram 10, 20 e 30 anos de serviço no ano de 2022, 

os que se aposentaram durante a pandemia e não tiveram a merecida despedida do ambiente de trabalho.
O  diretor lembrou que o evento é um sinal de gratidão e aceno aos novos servidores, para agregar os novos, sem excluir os 

antigos, citando a frase de José Saramago: "Fisicamente, habitamos um espaço, mas, sentimentalmente, somos habitados por uma 
memória." Em seguida, iniciou-se as homenagens aos servidores que completaram mais de 30 anos e com 30 anos de serviço 
completados neste ano de 2022.Como parte das homenagens houve uma apresentação do Grupo Cantarolando sob o comando do 
maestro Davi Alves Tourinho, entoando canções natalinas "Vem, está chegando o Natal", "Jingle Bel Rock" e "Noite Feliz".

Após o coral foi realizada a condecoração dos que completaram 20 e 10 anos de serviço, esclarecendo que os demais 33 
servidores das subseções que completaram 10 anos de serviço receberão o boton e o certificado em suas respectivas Subseções. 
Após as homenagens por tempo de serviço passou-se a homenagear os servidores aposentados e para finalizar foi dada a palavra 
à Dra. Neuza Maria Alves, solicitando que todos se levantassem e dessem uma salva de palmas em memória do Dr. Aloisio Palmeira 
Lima, falecido em 14 de novembro deste ano. A desembargadora aposentada e também associada da ASSERJUF improvisou um 
breve discurso, relembrando um pouco da sua trajetória e parabenizando ao Dr. Durval Carneiro Neto pela realização da solenidade. 
Para fechar com chave de ouro foi exibido um vídeo com imagens dos servidores e, por fim o Diretor do Foro agradeceu a presença 
de todos desejando votos de Boas Festas.
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A 2ª Feira Natalina da ASSERJUF foi tão aclamada que as suas atividades se estenderam para mais duas 
semanas de exibição, encerrando no último dia 7, no prédio sede e iniciando no dia 12/12, no JEF e segue até sexta-
feira, 16/12. 

A feira foi um sucesso absoluto, sendo bastante prestigiada e visitada por muitos servidores da Justiça. Com 
variados stands nas suas diversas temáticas como semi joias, cerâmicas, artesanatos, flores, bolsas e sapatos, açaí, 
sequilhos, muitas pessoas conseguiram desfrutar da diversidade da feira, além de garantir as compras de final do ano 
e aproveitar o espírito natalino já que os eventos foram suspensos em virtude do aumento de casos de covid. 

Agradecemos a todos que direta e indiretamente contribuíram para a realização desse evento que mesmo tendo 
sido interrompido por dois anos teve grande repercussão. Até a próxima edição!

Feira Natalina é realizada na sede e no JEF

Destaques

Com o objetivo de proporcionar um Natal mais feliz aos filhos dos terceirizados, a ASSERJUF junto com seus associados 
realizou a Árvore Solidária. A solidariedade e o carinho marcou presença e a maioria dos servidores se disponibilizaram e retiraram 
um ou mais nomes da árvore para presentear as crianças. 

Como acontece todos os anos, a árvore é montada no foyer do prédio sede e na recepção do JEF, fazendo parte também da 
decoração natalina. Os enfeites que completam a árvore são as cartinhas com os nomes dos filhos dos terceirizados que trabalham 
nesta Seção Judiciária. Todos os pedidos foram atendidos, mais uma prova da solidariedade dos servidores. A distribuição 
dos presentes foi feita aos pais e ocorreu no dia 12/12 (sede) e 13/12 (JEF). Infelizmente, em virtude da pandemia não houve 
apresentação e nem a participação das crianças. 

A ASSERJUF agradece a todos(as) os(as) amigos(as) que foram solidários(as) e dedicaram minutos do seu tempo com este 
gesto de carinho e compraram presentes para as crianças da Árvore Solidária. Em 2023 faremos novamente e esperamos contar 
com a presença dos filhos dos terceirizados. Afinal existe melhor coisa do que ver o sorriso de uma criança? Até lá!

Presentes da Árvore Solidária da ASSERJUF são entregues

Destaques
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Federal na Bahia
Av. Ulisses Guimarães, 2631 - Sussuarana
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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
Marcia Rodrigues deAraujo
Adalice Menezes de Almeida
Mario de Andrade Martins

Titulares
Tania Rebouças (Presidente)
Jaime Junior das Neves (Secretário)
Joilton Pimenta da Silva
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Obs.: A ASSERJUF não se responsabiliza pelos textos assinados e publicados no jornal ou redes sociais.

INFORME

Não está recebendo nossos e-mails ou 
whatsapp? 

Envie seu contato para: 
comunicacao@asserjuf.org.br/ 

71 3306-8382
Fique atento e receba todas as nossas 

novidades!

Caro(a) associado(a)
Deseja publicar algo no FalaJuf? 

Envie para: 
falajuf@asserjuf.org.br

Não perca a oportunidade de deixar o seu 
periódico semanal ainda mais interessante.

*************

INFORME

NOVO CONVÊNIO
A ASSERJUF firmou uma NOVA PARCERIA com 

excelentes BENEFÍCIOS para você!

Av. Tancredo Neves, 620, Caminho Das Arvores - 
Edf Mundo Plaza Sala, 1717 - Torre Empresarial - 

Salvador/BA - 71 3013-3312

Desconto: 40% em consulta médica


