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EDIÇÃO Nº 686

Pevento do

articipe do nosso

Dia da M,ulher

Nesta quinta-feira (08/03), ás 17hrs
Em frente ao Salão de Beleza no 1° subsolo

Aniversariantes da Semana
04/03 - Elaine Lamontagnia Meira de Alcantara - 2ª Vara

07/03 - Jaciara Correira Poscino - Pensionista

06/03 - Eduardo Sergio Guimarães - NUTEC

08/03 - Liliana Kelsch Sarmento - 24ª Vara

06/03 - Graziela de Vasconcelos - 20ª Vara

09/03 - Jacira Silva Brandão - Aposentada

06/03 - Jose Antonio Costa - Aposentado

09/03 - Roselias B. da Rocha Bouzas - CEMAN

06/03 - Marco Antonio da Rocha - SECAJ/NUCJU

10/03 - Helio Quadros Cairo - Aposentado

07/03 - Elizabete Oliveira de Almeida - SETARQ/NUASG

10/03 - Renato de Almeida Vasconcelos - Pensionista

ORIGEM DO DIA DA MULHER
Entenda o Dia da Mulher: confira fatos marcantes da história da mulher

O

dia 8 de Março é, desde 1975, comemorado pelas Nações Unidas (ONU)
como Dia Internacional da Mulher. É comemorado em vários países do
mundo, como Albânia, Argélia, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Bósnia
e Herzegovina, Brasil, Camarões, China, Cuba, Equador, Geórgia, Itália, Israel, Laos,
Cazaquistão, México, Moldávia, Mongólia, Montenegro, Polônia, Roménia, Rússia,
Sérvia, Ucrânia, Vietnã e outros.
Em 1903, profissionais liberais norte-americanas criaram a Women's Trade Union
League. Esta associação tinha como principal objetivo ajudar todas as trabalhadoras
a exigirem melhores condições de trabalho. Porém, o Dia Internacional da Mulher foi
comemorado pela primeira vez somente em 1909, nos Estados Unidos. Originalmente
chamado Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, a primeira celebração foi realizada
em 28 de fevereiro de 1909, em Nova York, organizada pelo Partido Socialista da América (em memória de uma manifestação
ocorrida em 1908 promovida pela União Internacional de Trabalhadores de Vestuário de Senhoras).
Em tempo: Diz-se que se trata de lenda uma história que dizia que as mulheres operárias de fábricas de têxteis tinham
organizado um protesto por melhores condições de trabalho e melhores salários em 8 de março de 1857, em Nova York, quando
foram atacadas e dispersas pela polícia, e que, ao ocuparem uma fábrica, ocorreu um incêndio e cerca de 130 mulheres morreram
queimadas.
O certo é que depois de um tempo os americanos pararam de comemorar essa data, mas, inspirada em parte pelos socialistas
americanos, a ideia de um Dia Internacional da Mulher (assim mesmo, no singular) passou a ser discutido em vários movimentos
ao redor do mundo. como uma estratégia para promover a igualdade de direitos, incluindo o voto para as mulheres.
Nos anos seguintes ocorreram comemorações em diversos lugares como Dinamarca, Alemanha e Suíça e Império
Austro-Húngaro. Em 1913, as mulheres russas observaram seu primeiro
Dia Internacional da Mulher no último sábado de fevereiro (pelo calendário
juliano usado na Rússia). Em 1917, nas manifestações que marcaram o Dia
Internacional da Mulher em São Petersburgo (Rússia) na última quinta-feira de
fevereiro (que caiu no dia 8 de março no calendário gregoriano) desencadeou
uma greve na qual as mulheres de São Petersburgo exigiam o fim da Primeira
Guerra Mundial, o fim da escassez de alimentos na Rússia e o fim do czarismo.
Esse evento foi o estopim da greve geral que marcou o início da revolução
russa. O Dia Internacional da Mulher foi declarado feriado nacional na Rússia
Soviética em 1917, e depois alguns outros países comunistas como a China
e Cuba.
As Nações Unidas (ONU) designaram 1975 como Ano Internacional da
Mulher, e começaram a patrocinar o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março entre os Estados-membros. Neste dia, é
costume que os homens deem às mulheres de suas vidas - amigas, mães, esposas, avós, namoradas, filhas, colegas, etc. flores e pequenos presentes. As mulheres também às vezes recebem presentes de seus empregadores. Os alunos muitas vezes
também trazem presentes para suas professoras. Na Itália, para comemorar o dia, os homens dão mimosas amarelas às mulheres.
Mimosas e chocolate amarelos são também símbolos do dia 8 de março na Rússia e na Albânia. Na França, é comum o uso de
violetas e lírio-do-vale. Em países como Portugal e Itália, grupos de mulheres costumam comemorar na noite de 8 de março em
jantares e festas "para mulheres".
Nos países da antiga União Soviética no Dia da Mulher ocorriam grandes celebrações. Depois da queda do comunismo, o
feriado, geralmente considerado um dos principais símbolos do antigo regime soviético, perdeu popularidade em vários países,
como na Checoslováquia e Armênia. Na Armênia, o dia 7 de abril foi introduzido como feriado da "Beleza e Maternidade", e a nova
data tornou-se imediatamente popular. No entanto, como as pessoas continuaram celebrando o Dia Internacional da Mulher em 8
de março, ocorreu o reconhecimento do chamado "Mês da Mulher", que é o período entre 8 de março e 7 de abril.
No Paquistão, e em muitos outros países, as mulheres que
trabalham nos setores formal e informal celebram o Dia Internacional
da Mulher todos os anos para comemorar a sua luta em curso pelos
direitos devidos, apesar de enfrentarem muitas restrições culturais
e religiosas. Essas manifestações nem sempre acabam de forma
pacífica. Em 2011, no Egito, para citar um exemplo, mulheres - algumas
com vestes e mantos flutuantes e outras com jeans - que participavam
de uma manifestação por direitos no Dia Internacional da Mulher na
Praça Tahrir, no centro do Cairo, foram perseguidas e atacadas por
centenas de homens enquanto a polícia e as forças armadas apenas
observavam sem intervir.

Esse Meu Filho...

Fonte: http://www.portaldafamilia.org/datas/diadamulher/origem-do-dia-internacional-da-mulher.shtml
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PIPOCA COM PIMENTA

P

Luiz Goulart - 16ª Vara

O QUÊ ELES SABEM QUE EU NÃO SEI?

or que você não me ensina o que você sabe e eu não sei? Por que me deixa assim, acreditando em fantasmas e em
ilusões de ótica? Queria ser como você, assim eu não teria que sofrer em público, expor essas feridas da minha alma
atormentada, gritar como um mudo louco no deserto árido das mentes fechadas. Por que você me nega essa chance de
estar entre as maiorias silenciosas?
Você leu Jean Baudrillard? Que pena, eu li. Antes não tivesse lido. No seu livro intitulado exatamente “À Sombra das Maiorias
Silenciosas”, ele fala o que você não me ensina a fazer: “As maiorias silenciosas, as massas, são resistentes a qualquer forma de
organização social total e planejada; não hesitam em trocar uma manifestação política importante por um jogo de futebol na televisão”.
“A massa só é massa porque sua energia vital se esfriou. É capaz de absorver e neutralizar todas as energias quentes. Assemelha-se
a esses sistemas natimortos em que se injeta mais energia do que se retira, a essas minas esgotadas que se mantém em estado de
exploração artificial a preço de ouro”. “A massa absorve toda a energia social, mas não a refrata mais. Absorve todos os sentidos, mas
não os repercute, buracos negros, sepulcros de informações”...por aí vai Baudrillard e cada linha é uma pancada nos neurônios.
Você que trabalha normalmente ou que sequer participa das nossas assembléias enquanto eu e outros lunáticos estamos
na greve, gritando palavras de ordem, fazendo discursos e reuniões, correndo para o NAJ ou para os JEFs, tentando organizar um
movimento que trará vantagens para todos, você que tem vergonha de mostrar a cara, você espera que ninguém note que você
passou ou deixou rastro. Por que você não me ensina a ser assim?
No mundo em que você vive não deve existir dor ou consciência, você deve ter suas razões filosóficas, particulares, financeiras,
partidárias, familiares e intelectuais para ser assim, deve pensar diferente de mim, eu devo estar errado e você certamente deve ter as
respostas para minhas dúvidas e angústias. Por que não me diz? Quem sabe eu aprendo a ser igual você. Igual.
Mas minha sina, meu carma é essa ansiedade que me consome, essa vontade de ser diferente, de fazer diferente. Eu que
pensava que votar e fazer parte da esquerda que ocupou a presidência do meu País fosse me tornar igual à maioria, quando a maioria
silenciosa foi às urnas e votou em um operário. Naquele dia eu me assemelhei a você, mas logo fugi desse meio que se tornou podre
como sempre foi o mundo da política. Como você consegue viver no meio desse fedor e ainda aceitar a podridão dos nossos velhos
sonhos.
Enterrei o cadáver putrefato dos meus sonhos, assassinados por quem eu menos imaginava. Não foi um funeral fácil, eu os
carregava dentro de mim há tempo demais para me ver sem eles de uma hora para outra. Doeu, mas não dói mais. Mas seus sonhos
continuam, zumbis apodrecidos, e você ainda os abraça como se tivessem o frescor dos campos numa manhã de primavera, como se
cheirassem a rosas. Onde você vê frescor quando só vejo a podridão? Ensine-me a enxergar vestais em estupradores de sonhos.
Você pode me encontrar facilmente para me dar essa aula de pragmatismo da qual careço. Estou ali na porta do prédio, estou
nas assembléias da greve pela nossa categoria, estou no foyer, estou aqui no Falajuf. Ensina-me como posso me esconder numa
toca segura, estou muito exposto assim no meio dessa gente que mostra a cara para bater...minha cara já está ardendo, como posso
me proteger? Ensina-me!
Não conta para ninguém mas eu queria mesmo era estar do seu lado, conseguir calar a minha boquinha, fechar meus olhinhos
e me esgueirar nas sombras das maiorias silenciosas e, quando conseguirmos o nosso PCS, poder colocar a cabeça no travesseiro
e dormir com a consciência tranqüila, sabendo que não movi uma palha quando os colegas do sindicato pediam ajuda. E que lucrei
como qualquer um que se expôs
Ensina-me a ser assim como você!

Caro(a) associado(a),
Se você tem interesse em ter seu texto divulgado em nosso jornal, entre em contato por email com o texto e demais informações
em anexo.

Mande um e-mail para falajuf@asserjuf.org.br
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REDE DE DICAS
Os 7 melhores sites de receitas culinárias.
1. Tudo Gostoso – É um site de referência nas buscas por
receitas. Geralmente tem várias opções com os ingredientes
procurados, é amplo, abrangendo todo o universo culinário. Vai
das receitas mais simples às mais sofisticadas… um sucesso!
Destaque para seções de comidas ligth, receitas de doces e
sobremesas.
2. CyberCook – Site com grande número de receitas de diversos
núcleos da culinária. Dinâmico e atual, possui vídeos-como fazer
e ensina várias técnicas úteis que contribui para o dia a dia na
cozinha. destaque para as seções de doces e bolos.
3. Comidas & Receitas – Site interessante com receitas
regionais e internacionais. Matérias como d icas de congelamento,
tipos de carnes, etc… Além de um glossário muito útil que
possibilita melhor compreensão das receitas. Na seção receitas
internacionais você vai encontrar comida japonesa e comida
francesa de mais 46 países.
4. Receitas de Minuto – Site agradável com diversas receitas
e truques de cozinha. Também disponibiliza informações sobre
estabelecimentos como restaurantes e opiniões sobre pratos
específicos.
5 – Receitas & Temperos – Site traz centenas de receitas das
mais simples às mais sofisticadas. Mostra passo a passo e é
bem simples de achar as receitas nele.
Confira o endereço de cada site:

NOTA
Prezados colegas,
Sou Técnico Judiciário-Área Administrativa lotado na
Subseção Judiciária de Eunápolis/BA.
Venho através deste, manifestar a minha necessidade de
retornar à Salvador, primeiramente, por motivos familiares
(sou casado, tenho 1 filho de quase 2 meses e estamos
passando por grandes dificuldades de adaptação nessa
nova fase, longe de todos que poderiam nos dar um suporte)
e segundo porque, no intuito de crescer profissionalmente
e de buscar o aperfeiçoamento no meu serviço, visando,
além disso, o interesse da administração, batalhei e fui
aprovado na Universidade Federal da Bahia - UFBA para o
curso de Direito e gostaria muito de não perder essa grande
oportunidade. Tomei essa iniciativa também porque aqui na
região não tem uma Universidade Pública que ofereça o
curso de Direito.
Pelos motivos expostos acima, gostaria de saber se teria
algum colega ou se alguém conheceria algum colega
da Seção Judiciária da Bahia interessado em permutar
comigo? Se sim, peço, encarecidamente, que entre em
contato comigo por e-mail.
Obs: A região é muito boa, fica a 60 km de Porto
Seguro, Arraial D'Ajuda, Trancoso, Caraíva, entre outras
belíssimas praias.
Desde já, agradeco a atenção de todos.
Att,

1. www.tudogostoso.com.br
2. www.cybercook.uol.com.br
3. www.comidaereceitas.com.br
4. www.receitasdeminuto.com
5. www.receitasetemperos.com.br

Silas Ferreira Cruz
Técnico Judiciário-Área Administrativa
SSJEunápolis/BA

CONVÊNIO
EDSON TRAINER

Fonte: www.os15melhores.com/os-15-melhores-sites-de-receitas-culinarias/#

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

Escritório
SEDE

Xerox
JEF’s

falaJuf

E ma i l : ed so n .tr a i n e r @
gmail.com
Telefone: (71) 3022-8769
Endereço: Rua Humberto
de Campos, nº 144 - Edfício
Centro Médico da Graça, 11º
Andar, sala 1102 - Graça.
Salvador/BA.
CEP:40.150130.
Desconto: Cardio,
Musculação, Exercício Físico
para Idoso e Personal Trainer:
10% (Plano mensal) e 20%
(Plano Trimestral).
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