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Aniversariantes
Hoje: Bruna Correia de Lacerda (NU-
CRE), Marcos Antônio dos Santos (Fei-
ra de Santana), Lindomar Querino de 
Queiroz (23ª Vara), Mário César Baptis-
ta de Andrade e Rommel Robatto (am-
bos do NUCJU). 
Amanhã:  Igor Rodrigo Silva Souza (1ª 
Vara) e Marcos Paulo Miguel dos Anjos 
(Itabuna). 
Domingo: Leandro Pinto Sousa (Feira 
de Santana) e Milena Pereira de Araújo 
(Irecê). 
Segunda-feira: Ana Valeria Tanajura 
Leão (Vitória da Conquista), Olívia 
Merlin Silva, juíza federal da Turma 
Recursal, Luiz Octavio Ferreira Aquino 
Sobral (Feira de Santana), Fernando 
Henrique Silva Brito (Alagoinhas) e 
Sarah Trinchão de Jesus Barouh Alves 
(20ª Vara).

Parabéns!
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A Feira de Ação Social foi novamente 
um sucesso, como sempre ocorre todos os 
anos no mês de dezembro no Fórum Teixei-
ra de Freitas.

Este ano a feira ocorreu no foyer de 5 a 
7 de dezembro e deixou satisfeitas todas as 
artesãs das entidades filantrópicas exposi-
toras, pois um considerável número de pe-
ças artesanais foi adquirido por advogados, 
servidores e magistrados.

O sorteio da Promoção Solidária encer-
rou a Feira e a ganhadora da cesta de pro-

Feira de Ação Social novamente 
expôs trabalhos de artesãs

dutos artesanais doados pelos expositores 
foi a servidora Tânia Rebouças, da 8ª Vara.

A Comissão de Ação Social da DI-
REF agradece a todos que beneficiaram 
as entidades filantrópicas adquirindo os 
produtos, e às entidades expositoras: Ar-
tesãs  do Centro  Comunitário  da Pituba, 
Associação Resgate, Aldeia Infantil SOS 
Brasil: Grupo “Mãos Que Criam” CEDHU 
– Centro de Direitos Humanos Franco 
Pellegrini, Cooperativa de Trabalho Cons-
telação das Artes.

Seccional participa de 
Encontro de Gestores 
do CAB para combate 

ao Aedes aegypt
A Justiça Federal da Bahia foi convida-

da para participar da segunda edição do 
Encontro de Gestores do CAB, realizado no 
dia 29/11 no auditório da Secretaria de Se-
gurança Pública, no CAB.

A Coordenadoria do CAB cuida das áre-
as comuns de todo o CAB e entorno e na 
reunião foi divulgado o plano de ação de 
2017 para o combate ao Aedes Aegypt no 
Centro Administrativo da Bahia.

Foram divulgados os resultados dos 
dois levantamentos do Índice de Infesta-
ção Predial realizados nas 41 unidades 
prediais edificadas e em construção no 
CAB. Nesse ranking, a Justiça Federal fi-
cou muito bem localizada, sem ponto de 
foco do inseto.

Foi solicitada a ajuda de todos no sen-
tido de serem tomados todos os cuidados 
para se evitar a proliferação do mosquito, já 
que o índice de infestação do CAB está em 
40%, quando o aceitável é de apenas 1%. 

Foi lançada a “SEXTA SEM MOSQUI-
TO”, cujo objetivo é que todos os órgãos 
promovam, todas as sextas-feiras, ações de 
combate ao mosquito. Ações como limpe-
za de lajes, limpeza de calhas, lavagem de 
tanques, um simples passeio pela área ex-
terna do prédio, catando eventuais objetos 
caídos pelo chão (como copo descartável), 
que sirvam para acumular água etc.

Hoje, 16/12, às 13h30, o biólogo Paulo 
Sávio fará uma palestra no JEF visando a 
conscientizar o corpo funcional, inclusive 
os terceirizados, na extinção dos focos do 
mosquito da dengue no local.

Brincadeira das Senhas diverte 
novamente os servidores pelo 20º ano

A Brincadeira das Senhas, atividade lú-
dica realizada há 20 anos pela ASSERJUF 
é, provavelmente, o único evento que con-
segue quebrar a rotina de calma e silêncio 
do foyer da nossa Seção Judiciária. 

Na última quarta-feira, 14/12, em ape-
nas 15 minutos, mais de 150 servidores 
eufóricos tomaram conta do espaço para 
participar da brincadeira de todos os me-
ses de dezembro criando uma verdadeira 
confraternização. No dia seguinte foi a vez 
dos servidores do prédio dos JEFs.

Como nos anos anteriores, os asso-
ciados receberam senhas com charadas. 
Nelas havia personagens de desenhos ani-
mados, políticos e músicos, poetas, vilões 
e heróis. Assim que alguém desvendava a 
charada e descobria seu personagem, co-
meçava a gritaria para encontrar seu par.

Mickey procurava Minnie; o rei do pop 
Michael Jackson procurando o rei do rock 
Elvis Presley, enquanto Alice do País das 
Maravilhas estava perdida à procura do seu 
par, o Chapeleiro Maluco.

O evento proporciona aos servidores 
um momento de socialização com colegas 
de outros setores, que devido à rotina de 
trabalho não se encontram constantemente 
para compartilhar momentos de alegria.

Muitos pares se encontraram rapida-
mente e ocuparam a fila para garantir seus 
brindes, enquanto alguns tiveram um pou-
co de dificuldade para decifrar sua chara-

da, como quem teve que ir ao Google lem-
brar o significado de “fraticida” e decobrir 
que se tratava de Caim procurando Abel. 

Alguns incorporaram muito bem a male-
molência de Jorge Amado e Dorival Caym-
mi e demoraram a encontrar seu par, mas 
ganharam um brinde de consolação para 
lembrar com carinho da confraternização.

“Achei a brincadeira superinteressante 
e organizada, como nos anos anteriores, 
principalmente quando não falta alguém 
e atrapalha a gente que fica desanimada. 
No ano passado que fiquei sem nenhuma 
lembrancinha mas esse ano foi diferente.  
O uso de charadas foi muito interessan-
te. Eu encontrei rápido meu par.”, contou 
Elieide do NUCAF.

“Adoro essa brincadeira das senhas, 
pois mobiliza os servidores em uma 
energia de muita alegria, contagia todo 
mundo, todos entram na brincadeira e 
pra mim foi uma grande alegria É minha 
quarta vez mas foi a primeira vez que eu 
ganhei. Estou muito feliz e agradeço a 
Asserjuf por essa divertida atividade que 
agrada tanto  os servidores.”, disse Elisa-
bete, da SEPAM.

Para a servidora Mirtô Magalhães que 
participa desde a primeira edição, “é um 
momento maravilhoso que a gente encon-
tra com os colegas. Eu amo essa brinca-
deira, cada ano está melhor. Só parabéns 
para a Asserjuf.”

“Amo essa brincadeira, trabalho aqui 
há vinte anos e todo ano participo. É sem-
pre melhor a cada ano.”, disse Lindoia Ri-
beiro, da 11ª Vara.

Os brindes desse ano foram paneto-
nes, vinhos, queijo reino e espumantes 
e os mais rápidos ganharam os melhores 
prêmios.


