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O prazer de não ter nada a ver com isso

H

á um certo tempo
ando refletindo sobre
os maiores prazeres
da vida. E acho que cheguei à conclusão de que
uma das maiores delícias do mundo é não ter nada a ver com
isso. Com isso o quê? Não importa. E é exatamente esse o
encanto.
Tudo começou na festa de aniversário de uma amiga.
De um lado da mesa havia cadeiras, do outro havia um banco.
E eu fiquei naquele lugar infeliz, bem no meio do banco.
Aquele que, caso você queira fazer xixi, precisa deslocar sete
pessoas. Mas foi aí que aconteceu: uma amiga da ponta da
mesa derrubou o copo de cerveja, que tombou molhando três
pessoas e dois celulares. Muitos começaram a se levantar
para ajudar e eu simplesmente não podia fazer nada. Eu não
estava molhada, meu celular não estava molhado, eu não
havia derrubado o copo, eu não tinha condições de levantar
para ajudar ninguém e, no fundo, estava tudo bem. Que coisa
maravilhosa. Finalmente, uma coisa para dizer “eu não tenho
nada a ver com isso”.
Passei, a partir daí, a curtir o sabor de não ter nada a
ver com isso. Outro dia, foi uma moça que perdeu a tarraxa
do brinco no restaurante. Começou todo aquele movimento
de busca, só faltou o corpo de bombeiros. Eu não conhecia a
moça, ela já tinha quatro ajudantes e eu estava sem óculos.
Que delícia. Não tenho nada a ver com isso. Minha taça de
vinho até ganhou um sabor mais especial.
As situações de não ter nada a ver com isso são muito
raras, porque para não ter nada a ver com isso você precisa
encontrar uma situação na qual você não sinta nenhuma
obrigação de agir, mas também não sinta nenhuma angústia.
Porque se você fica angustiado você já passa a ter a ver
com isso. A Lava Jato é um bom exemplo. Eu não recebi
dinheiro nenhum da Odebrecht, nem tenho nada a esconder
nas minhas contas (exceto o fato de ter comprado uma torta
de limão monstruosa em plena quinta-feira, fato que estou
tentando esconder de mim mesma), mas não consigo dizer

que não tenho nada a ver com isso. Porque é o meu país e,
obviamente, isso me angustia.
Não ter nada a ver com isso é um luxo raro. Outro dia,
me deparei com a notícia de uma mulher que encontrou 95
cobras dentro da sua casa em um período de seis meses.
Minha primeira reação foi procurar em que lugar do mundo foi
isso. Se dissessem que era no Brasil ou em Portugal eu teria
a ver com isso. Mas foi em Minnesota, nos Estados Unidos.
Então, pronto, eu já pude curtir o prazer de não ter nada a ver
com isso.
Na verdade, o sentimento de não ter nada a ver com
isso não está associado à noção de indiferença. Eu torci para
que os celulares não estragassem com a cerveja, torci para
que a moça encontrasse a tarraxa, bem como torço para que
as cobras parem de importunar a senhora de Minnesota. Eu só
não posso fazer nada por eles, nem estou disposta a ganhar
rugas de preocupação com esses assuntos. É uma sensação
muito peculiar e agradável.
No restaurante, um casal discutia sobre quem iria buscar
a Tia Nena na sexta-feira. O homem dizia que não conseguiria
porque sairia tarde do trabalho, a mulher argumentava que
estaria sem carro. Eu nem sei quem é Tia Nena. Nem sei onde
eles vão. Nem sei quem são eles. Quer coisa melhor? Não
tenho nada, absolutamente nada a ver com o transporte de
Tia Nena.
Agora, caminho pelas ruas mais sorridente porque
frequentemente sou presenteada com o fato de não ter nada a
ver com isso. Uma mulher tentando desgrudar um chiclete da
sola do seu sapato. Um homem com dificuldades para fazer
uma baliza. Uma fila imensa dentro da lotérica. Um rapaz cujo
sorvete de casquinha estava derretendo e escorrendo por
cima dos dedos. Desejo, com toda minha sinceridade, muito
boa sorte a todos eles com seus pequenos grandes desafios
cotidianos. Mas que delícia, que coisa tão boa, que maravilha
que é não ter nada a ver com isso.
Ruth Manus, O Estado de S. Paulo – Correio da Bahia

Aniversariantes da semana
21/05 - Maria das Graças Dias Rebelo - Aposentada

25/05 - Alvaro Antonio Brito Reis - SECAD/NUTEC

21/05 - Wendel Tolentino Silveira - CEMAN

25/05 - Yeda Bomfim Fernandes - NUCJU/SECLA

22/05 - Rita A. M. Franco Cardoso - SESUD/DIREF

25/05 - Fernanda G. P. Suzart - Turma Recursal/Presidência

22/05 - Isabela Santana dos Santos - 14ª Vara

26/05 - Katia Arnold de Almeida - NUCAF

23/05 - Saul Tadeu Martins Paim - CEMAN
23/05 - Simone Medrado Bonelli Didier - 5ª Vara
23/05 - Rutemberg Pereira Nunes - 6ª Vara
24/05 - Jasson Guia de Britto Filho - Aposentado

26/05 - Jose Rosa - 23ª Vara
26/05 - Soraia Borges de Barros Pereira - SECAL/NUCOI
27/05 - Florispes de Carvalho Feitosa - SEPAT

ENTREVISTA
Chegou mais uma nova profissional no Espaço
Terapêutico da ASSERJUF

M

ais uma nova profissional
chega
ao
Espaço
Terapêutico
da ASSERJUF. Desta vez,
é a terapeuta Angélica Leal.
Confira um pouco mais sobre a
profissional e suas técnicas.

Nome: Angélica Leal
Idade: 39 anos
Cursos de especialização: Formada em
Massoterapia linfática social, massoterapia estética e massoterapia
social desportiva pela UNEB - Universidade Estadual da
Bahia. Massagem com pedras quentes, reiki (nível I), massagem
lipomodeladora, drenagem linfática manual (Leduc), relaxamento
muscular, reflexologia podal, aromoterapia, quick massage, shiatsu
pela CETMA - Cursos de Estética, Massoterapia e Terapias
Holísticas.
1. Como conheceu a Massoterapia?
R- Há alguns anos fiz um trabalho holistico de imersão, que durou
3 dias, onde encontrei massoterapeutas e profissionais da área,
que estavam aprimorando suas técnicas. Saí desse trabalho com
a certeza de que a partir de então, eu também queria cuidar das
pessoas, de uma maneira particular, pois o primeiro princípio da
massoterapia é o cuidado com o outro, e harmonização do físico e
do mental.
2. Quantos anos tem na área? Você lembra de algum caso em
especial que marcou a sua carreira?
R- Atuo profissionalmente há 3 anos, mais antes disso já estudava
a matéria. Fiquei encantada com uma mestra que fundamentava
seu trabalho, com base no amor e no cuidado fraternal do outro,
isso me marcou muito, e tive a certeza que queria seguir o mesmo
caminho e o mesmo fundamento.
3. Muitos acham que massoterapia é só para relaxamento
mas sabemos que vai muito além disso. Quais as principais
doenças ou disfunções que a massoterapia pode tratar ou
prevenir?
R- A massoterapia é o equilíbrio entre o físico e o mental. Ela auxilia
no tratamento da pressão arterial, dores musculares, problemas de
circulação, diminui a irritabilidade causada pela fadiga e pela falta

de sono, e nos ajuda a lidar melhor com as disfunções adquiridas
com o estresse urbano, tão presente nos dias de hoje.
4. Pela sua experiência e pelo perfil do público daqui da
Justiça Federal, quais as principais queixas que você acha
que pode encontrar e tratar com a massoterapia?
R- Com a correria do dia a dia, é comum encontrar pessoas
com o nível de estresse muito alto e tensões musculares. A
massoterapia poderá proporcionar o bem estar e relaxamento,
fazendo com que eles possam desenvolver melhor suas
tarefas do dia a dia, criando um ambiente mais harmônico e
equilibrado.
5. Quais as suas expectativas para o público daqui da
Justiça Federal?
R- Espero poder contribuir na melhoria e no bem estar de todos,
para que eles possam retornar a suas rotinas mais leves e
relaxados.
6. Deseja deixar algum recado para nossos associados?
R- Gostaria que as pessoas entendessem que antes de cuidar
dos outros é importante cuidar de si em primeiro lugar. Venham
nos visitar e conhecer de perto os benefícios e a nossa proposta
de trabalho.

☻ RESERVE UM TEMPO
PARA O SEU CUIDADO!
PARA
CUIDAR
DOS
OUTROS
É
PRECISO
CUIDAR DE SI!
Ligue 71 3617-2732 e
agende um horário com a
profissional ANGÉLICALEAL
- Terapeuta. Ela atende no
Espaço Terapêutico todas as
terças e quintas-feiras, das
8h às 12h.

A ALFA FINANCEIRA (convênio da ASSERJUF) quer ajudar você a realizar
os seus sonhos. Só ela oferece Empréstimo Consignado e Consórcios com as
melhores taxas do mercado.

Ligue e faça sua simulação agora!!!
NOVIDADE!!! Agora, o ALFA conta também com CONSÓRCIO que lhe permite
planejar viagem, festas de aniversários, formatura bem como procedimentos
cirúrgicos convencionais ou estéticos.
Cartas de crédito de R$ 7 a 14 mil.
REBECA SANTO (71) 99728-1092 (WhatsApp) / 98209-9266 / 2105-7301
E-mail: rebeca.santo@bancoalfa.com.br
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DIA DAS MÃES ASSERJUF
A ASSERJUF homenageou as mães associadas com um animado café da manhã

O

evento de Dia das Mães da ASSERJUF foi um
sucesso! Foi com muito carinho que a Associação
promoveu um saboroso café da manhã só para
elas. O evento aconteceu no último sábado, dia 20/05, por volta
das 09h, no Sabores do Bosque (um ambiente aconchegante
situado em Lauro de Freitas que serve um delicioso café da
manhã regional aos finais de semana).
Regado de muito amor, risadas, animação, música, brindes e
brincadeiras, as mães tiveram a oportunidade de se descontrair
com os seus filhos aproveitando ao máximo o local repleto
de verde e animais. A associada Suzanna Nascimento da
Subseção de Feira de Santana não mediu esforços para se
fazer presente no evento e aproveitou bastante.
Durante o evento foram realizadas brincadeiras de
advinhações com as crianças de até 7 anos e as mamães Elaine
Lamontagnia (2ª Vara), Luciana Otero (2ª Vara), Elise Dias (19ª
Vara) e Cecília Páez (DIREF) demonstraram ser conhecedoras
dos desenhos animados preferidos dos seus pimpolhos.
Como forma de presentear as mães associadas que foram
prestigiar o evento, o cantor Rogério Grillo deu de cortesia a todas
elas uma bela apresentação de Voz e Violão. Entre uma música
e outra foi realizada também a brincadeira "Você conhece a sua
Mãe?". A brincadeira desafiava os filhos e filhas a mostrarem
todo o seu conhecimento acerca dos gostos preferidos das suas
mães. A brincadeira contou com a animação e o apoio mais que
especial da associada Conceição Moraes (Pro Social) que
anunciou como ganhadoras: 1° lugar - Ananda Barros, neta da
associada e vice-diretora Executiva da ASSERJUF Vera Barros
(Descarte); 2° lugar - Roberta Monteiro, filha da associada
Sônia Monteiro (NUASG); 3° lugar: Ana Luiza Velame, filha
da associada Iracema Velame (CEMAN).
Entre outras participações e homenagens especiais feitas
para as mães presentes tivemos a apresentação da associada
Rosane Cerqueira (Pro Social), de Igor Tosta (filho da
associada Ana Cláudia Tosta - 2ª Vara) e da atual diretora
Social, de Comunicação & Eventos Tania Reboucas (8° Vara)
com seu filho Arthur Grillo e sua filha Nina Grillo.
Ao final do evento foi realizado um bingo animado com brindes
dados pelas profissionais Edlea Muniz e Angélica Leal (Esp.
Terapêutico) e Plínio Oliveira (Espaço Beleza), além de vales
da Boticário, Saraiva e Lojas Renner. Todas as mães ganharam
um singelo 'mimo' de chocolate como forma de agradecimento da
ASSERJUF pela participação. Parabéns mamães! Até 2018!
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NOVOS CONVÊNIOS
ASBCB
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CONSULTORAS DE BELEZA

Email: asbcb.adm@hotmail.com
Telefone: (71) 3359-6624 / 98127-7125 / 98852-4035
Endereço: Parque Center, ala B, 3° andar, sala 303
Pituba/Itaigara. Salvador/BA.
Desconto: 10% em Limpeza de pele; Microagulhamento;
Biossimetria;
Drenagem
Linfática;
Massoterapia;
Problemas e necessidades na pele e Cosmeteria.

CLASSIFICADOS

BA CORRETORA DE SEGUROS Alex Seippel

Site: www.bacorretoradeseguros.com.br
Email: atendimento@bacorretoradeseguros.com.br
Telefone: (71) 3014-4889 / 98649-8801
Endereço: Av. Luis Viana, n° 1831, Shopping Amazônia,
Loja 05 - Paralela. Salvador/BA.
Desconto: 25% (não acumulativo)

DESTAQUES
MARIBEL CEDRO – Cabeleireira

Vendo apartamento 2/4 na Pituba, 2º
andar, uma vaga de garagem coberta,
bem localizado, próximo a mercados,
escolas e bancos.
Ramal 2679 ou 98799-9090
(JOSENILDO - 8ª Vara)
TÉCNICAS:
Corte Feminino, Escova, Sobrancelha,
Hidratação, Alongamento, Relaxamento, Coloração e
Cauterização.

PLINIO OLIVEIRA – Cabeleireiro

TÉCNICAS: Corte feminino, Corte masculino, Barba,
Escova,
Sobrancelha,
Hidratação,
Relaxamento,
Coloração e Cauterização.
Agende um horário!
Contato: (71) 3617-9292 Ramal: 9292
Tiragem: 570 exemplares eletrônicos
75 exemplares impressos / Periodicidade: semanal
Disponível em www.asserjuf.org.br
Direção e Revisão: Luzineide Oliveira
Criação / Diagramação: Taiana Silva (DRT n° 4105/BA)
Diagramação e Textos: Rafael Ribeiro (estagiário)
Distribuição para Subseções e servidores inativos.
Obs.: Não nos responsabilizamos pelos textos assinados e publicados no jornal.

