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EDITORIAL

U

m novo ano civil começa e com ele renovamos a esperança de fazer tudo certo. Prometemos corrigir desvios e cumprir as metas.
Está provado que quando escrevemos nossos
objetivos
fica
mais
fácil
atingí-los.
A ASSERJUF presenteou seus associados com
uma prática agenda. Utilize-a para registrar seus
objetivos, seus compromissos e seus sonhos.
A
Diretoria
da
ASSERJUF deseja que nesses 365 dias de 2018 você realize tudo a que se propôs na virada do ano.
Lembre-se de parte da letra daquela bela música de
Gonzaguinha:
"Fé na vida
Fé no homem
Fé no que virá!
Nós podemos muito
Nós podemos mais
Vamos lá fazer o que será!"

Feliz Ano Todo!

Aniversariantes da Semana

24/12 - Maria Alete Mourato - Paulo Afonso
25/12 - Flavia da Silva C. Marques - F. de Santana
26/12 - Jaime Junior das Neves - 8ª Vara
26/12 - Maisa Freitas Castro - Aposentada
26/12 - Salvina Maria de Almeida Neves - Aposentada
27/12 - Roseane Silva Cerqueira - Pro Social
27/12 - Rute Ribeiro dos Santos - 7ª Vara
27/12 - Erica Reis - Feira de Santana
28/12 - Josenildo Gomes de Lima - 8ª Vara
30/12 - Aroldo de Oliveira Santos Junior - 16ª Vara
01/01 - Albanir Bezerra da Silva - 14ª Vara
01/01 - Plinio de O. Junior - TRF 3ª Região - São Paulo
02/01 - Paulo Romero Varjão Silveira - 12ª Vara
03/01 - Alexandre de Ataide Delgado - 19ª Vara
03/01 - Ana Virginia Motta Lavigne de Lemos - 12ª Vara
03/01 - Mariana Ribeiro de Sá Teles - 13ª Vara

04/01 - Paula Cristina Paranhos Arruty - 11ª Vara
06/01 - Silvio Marcos Almeida dos Anjos - 11ª Vara
06/01 - Maria de Lourdes Assemany - Aposentada
07/01 - Waldelino B. de Santana Junior - 19ª Vara
07/01 - Maria Elieide M. L. Magalhaes - NUCAF
08/01 - Maria de Fatima M. de Jesus Sena - Aposentada
09/01 - Ana Maria de Assis Oliveira - 18ª Vara
11/01 - Luiz Quaresma de Mello Neto - NUCRE
11/01 - Selma dos Santos Velame - 1ª Vara
12/01 - Jadson de Mesquita Serra - Conciliação/JEF
13/01 - Clarissa Miriam Coelho Seixas - Turma Recursal
14/01 - Geraldo Araujo Sacramento - Aposentado
14/01 - Edna Maria de Oliveira - 15ª Vara
15/01 - Cátia Virginia Silva Gonçalves Varjão - 7ª Vara
15/01 - Andrea Souza Barreto - Turma Recursal
16/01 - Antonio Walker Silva Matos - SEVIT

SEÇÃO RETRÔ
MEUS GATOS
ão gosto de gatos; nunca
tive gatos; nunca os
terei. Pelo menos
essa é a premissa que cultivo desde
jovem. Mas é preciso contextualizar
essa premissa. Na minha infância,
em Vitória da Conquista, odiávamos
gatos. Eu e irmãos. Tivemos criação
de preás, lebres
antárticas (aqueles coelhinhos brancos, lindos), passarinhos ,
dentre eles os maravilhosos cardeais , canários e pombos. Os
gatos eram os naturais predadores de todos. Cheguei em casa
um dia e me deparei com uma lebre totalmente dilacerada pela
ação predatória dos gatos. Vísceras à mostra, sangue enfim.
Era essa a visão que predominava em nossas memorias no que
diz respeito a gatos.
Nos últimos dias tive uma experiência significativa com
relação a gatos. Minha filha viajou e deixou dois conosco. Eles já
tinham ficado aqui, mas não por tanto tempo. Desde vinte e sete
de dezembro de dois mil e dezessete, até hoje, cinco de janeiro
de dois mil e dezoito. Das outras vezes, apenas um ou dois
dias, tirei conclusões genéricas a respeito do comportamento
dos gatos: Big, o gato macho, e Lina, a gata, ambos castrados.
Big, pra mim, egoísta, centrado em si mesmo, incapaz de nos
dar carinho, atenção. Lina, a fêmea, assustada sempre, arredia,
escondida nos forros dos nossos sofás, incapaz de contatos
sociais.
Desta vez não. Após o médio período de adaptação, eis
que hoje, dia 05 de janeiro de 2018, ao chegar em casa por
volta das 20h e tendo aberto a porta para que eles, gatos de
apartamento, dessem as suas voltinhas pelas redondezas, vi:
o gato Big que estava lá fora, tomar uma corrida de crianças
que passavam na rua, vindo parar na varanda onde, eu na rede,
saboreava um gostoso Old Parr. Pois bem. Big parou em frente
à porta aberta e...pensou: “se eu entrar agora não saio mais!”
Pelo menos foi isso que eu pensei que ele pensou. Parou e
não entrou. Mas também não se aventurou muito mais longe.
Volteou, parou em frente à porta e pensou novamente: “se eu
entrar não saio mais”. Não entrou, ficou ali.
Enquanto isso eu observava de soslaio a gata Lina, ainda
lá, fora do nosso limite (leia-se cerca), indo pra lá e pra cá, como
se estivesse na mais perfeita harmonia com o universo.
Big, após longos minutos de meditação, entrou. Com
aquela cabeça baixa como se a admitir a derrota. “Não deu
mais, fui”. Ufa! Primeiro alívio pra mim. Parou em frente à
escada, relutou, parou, relutou deitou. Depois subiu. Meu
compromisso comigo mesmo era só ir dormir depois que os
dois gatos entrassem. E não valia cassá-los, encurralá-los,
enxotá-los. Tinha que ser espontaneamente por parte deles.
Lina estava lá fora, pra lá e pra cá. Eu só olhando-a e tomando
Old Parr. De repente Lina veio com tudo, em disparada. Parou
em frente à porta aberta e...não entrou. Não sei quem ou o que
a assustou, mas agradeci. Arriou debaixo da mesa da varanda
onde eu saboreava o meu whisky e ficou. Também fiquei, pouco
preocupado com quanto tempo ela iria demorar para entrar.
Finalmente Lina entrou e subiu as escadas sem olhar pra trás.
Mais um alívio, entrei, subi. Fui dormir as 01h30 do dia 06, após
registrar essas ocorrências.

LEILÃO

N

Acho que esta noite houve alguma alteração em minha
premissa.
Salvador, 06 de janeiro de 2018
Reinaldo Lopes Rocha - NUASG
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BRINDE DE ANIVERSÁRIO
Caro(a) associado(a),
A
Associação oferece como presente para o(a)
associado(a) aniversariante um cartão brinde VIRTUAL e
NOMINAL, imprima-o e fique atento(a) à data
de validade do cartão,
nele escrita, pois
ele NÃO poderá ser
ultrapassado.
E lembre-se: o cartãobrinde é PESSOAL e
INTRANSFERÍVEL.
Aproveite! Esse
presente é só seu!

NÃO PERCA TEMPO!
RETIRE SEU BRINDE DE FINAL DE ANO!
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