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QUE TAL MONTAR SUA FESTA?
Confira os convênios que com
comodidade e desconto te ajudam a
organizar e preparar sua Festa ou a dos
seus filhos!
Vale lembrar que os associados têm descontos
especiais, que variam de 10% a 50%. Para
conferir TODOS os nossos convênios acesse
o nosso site:
www.asserjuf.org.br/convenios

Aniversariantes da Semana

21/04 - Nara Lucia Rodrigues Borges Rocha - 2ª Vara/ Feira de Santana
22/04 - Antonia Claudia Ferreira Torres - Trib. Reg. Federal - Ceará
23/04 - Luciano Beckerath Peixoto da Silva - 15ª Vara/ JEF

23/04 - Francisco Leonildo Barbosa de Sousa - 3ª Vara

23/04 - Jorge Antônio Costa e Silva - 1° Turma Recursal JEF

23/04 - Humberto Barbieri Junior - Aposentado

24/04 - Deusdedith Almeida do Carmo - Aposentado

25/04- Josebelle Sousa Pereira - SEOFI/ NUCAF

25/04 - Suzane Queiroz de Melo Fontes - 2ª Vara

25/04 - Rita Liliana Paim Senna - NUTEC

26/04 - Ilton Vieira Leao - 11ª Vara

27/04 - Gilson Francisco Damacena - 10ª Vara

27/04 - Valtercilia Cardoso dos Santos Monteiro Coelho - NUCRE

SEÇÃO RETRÔ

E

screvi e publiquei aqui, o texto abaixo, em agosto de 2005, logo após as primeiras notícias do Mensalão. Com essa reflexão
procurava encontrar para mim mesmo, uma explicação mínima que fosse para o que estava acontecendo ao país, no
governo do PT. Passados mais de quinze anos, fui verificando a cada dia que o buraco era muito, mas muito mais fundo do
que jamais pensara. Se algo há de positivo em tudo isso, é a constatação da realidade nua e crua. O que vemos hoje é apenas
um disputa entre gangues, para ver quem ainda consegue se manter no poder e ficar longe da prisão. É muito duro para antigos
sonhadores como eu! “Hoje tenho apenas uma pedra no meu peito, exijo respeito não sou mais um sonhador. Chego a mudar de
calçada quando aparece uma flor, e dou risada de um grande amor...” (Chico Buarque)

REFLEXÕES SOBRE A CRISE
A crise política gerada a partir
das denúncias do deputado Roberto
Jefferson pode ser vista sob duas óticas
diferentes.
Uma, é a ótica do leigo em
política. Nessa categoria, está a
população em geral, independentemente
do grau de escolaridade. As pessoas que
não fazem política partidária, não vivem o
dia-a-dia da política e, embora possuam
algum nível de compreensão a respeito
dos fenômenos políticos e até algum
histórico de participação em eventos
esporádicos, incluídos aí militantes
partidários de base, efetivamente não
são operadores da política. Constituem
a maioria do eleitorado.
A outra, é a ótica do político
profissional. Nessa categoria, estão os
eleitos para exercer algum mandato,
seja no legislativo, seja no executivo,
em quaisquer dos níveis, dirigentes
partidários com mandato ou não, líderes
de categorias profissionais influentes,
jornalistas
e
analistas
políticos.
Constituem poderosos formadores de
opinião.
Talvez seja essa a grande
dificuldade para se entender o que, de
fato, está acontecendo: elaborar uma
síntese de ambas as óticas. Apesar de
me colocar no primeiro grupo, do cidadão
leigo em política, tenho lido muito e
tentado escapar dos clichês. A pouca
experiência que tenho em atividades
políticas, movimento estudantil e sindical
me coloca longe do segundo grupo, mas
me remete a questões que talvez não
estejam presentes no pensamento da
maioria.
A opinião do cidadão comum
expressa um sentimento de grande
decepção, principalmente para aqueles
que votaram no PT como o voto da
esperança, que acabou dando o mote
da vitória de Lula: “A esperança venceu
o medo”. Esperança num partido no qual
a ética tinha uma posição de destaque,
numa prática política diferenciada do
que tradicionalmente se fazia, numa
ideologia que favorecesse as classes
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historicamente marginalizadas. Essa
esperança está combalida. O eleitor não
entende com foi possível isso acontecer;
como o PT se prestou a um papel
desses, como Lula se deixou envolver,
ou foi envolvido ou mesmo participou
ativamente da formação desse esquema.
E o eleitor vai dar o troco na eleição do
próximo ano. O presidente ainda está
minimamente preservado no imaginário
popular, mas o PT vai pagar um preço
político alto.
Na
opinião
do
político
profissional, o que está acontecendo
não é surpresa. Pode haver inovações,
para pior infelizmente, mas as coisas em
política são assim mesmo. Financiamento
de campanha com dinheiro “não
contabilizado”, na expressão de Delúbio,
vulgarmente conhecido como caixa 2
e definido como crime na legislação
eleitoral, existe desde o tempo em que
o macaco foi eleito representante dos
bichos da arca de Noé. Origem ilícita de
dinheiro seja de órgãos públicos, seja de
fontes inconfessáveis, também. E mais
um monte de falcatruas conhecidas ou
não.
O que há de novo na história,
é que a virgem deu. A puritana, que
condenava
os
pecados
alheios,
que ameaçava os corruptos e
corruptores com as chamas do inferno
e se autoproclamava salvadora da
humanidade, deu. E deu feio. Não deu
por amor, por paixão, nem ao menos
por um romancezinho fortuito de fimde-semana, nem enganada por um
galanteador experiente que tenha usado
de toda sua habilidade para seduzi-la.
Deu por ambição. Queria mais, muito
mais. Não só deu. Aliás, já vinha dando
devagarzinho, que essas coisas não
acontecem de repente. A mão boba já
havia passado dos limites e ela continuava
posando de pura. Daí a surpresa, para
quem não é do ramo. Daí a revolta dos
crédulos. E daí a grande chance das
antigas damas da noite, das cafetinas de
carreira: - Essa menina chegou agora,
nova, viçosa, atraente, roubando nossa

clientela. Precisamos dar um basta - e
acharam motivo. A menina não apenas
dava, mas tava montando sua própria
rede de prostituição. E haja jogar merda
no ventilador para desestabilizar a nova
concorrente.
Vejo, com pesar, os corruptos de
sempre de dedo em riste, moral ofendida,
apontando o dedo sujo contra o PT. Têm
razão. Mas não têm moral, nunca tiveram.
Estão se deliciando. Se a virgem fosse
mesmo pura seria péssimo para eles.
Mas descobriram, ou melhor, esperaram
o momento certo pra botar os podres da
virgem na rua. Contar para a vizinhança.
Já sabiam. Sabem também que ela tem
virtudes, mas isso não interessa agora.
A família da virgem está
envergonhada. Também não entendem.
Pais, irmãos, irmãs, primos, primas, tios,
tias, avós, avôs e 53 milhões de amigos,
envergonhados. Os amigos mais
chegados que sabiam de algumas coisas
e não ligavam, sentem uma pontinha de
vergonha, mas nem tanto, afinal, ninguém
é perfeito. Alguns acham que a virgem
pode se recuperar, deixar a prostituição
e voltar a ser confiável. Basta expulsar
alguns. Outros não: honra uma vez
manchada, para sempre estará. Atiram a
primeira e a última pedra sem a mínima
disposição de olhar para o próprio rabo.
Os analistas políticos pregam a reforma
do puteiro como solução. Regras claras,
transparentes. Campanhas baratas,
sem showmício, sem brindes. Reforma
política, eleitoral, partidária.
Resta
agora
esperar.
Acompanhar os acontecimentos, juntar
os cacos e ver o que pode ser feito.
Afinal, a vida continua e a economia vai
bem, melhor para alguns, é verdade, mas
vai bem melhor do que num passado
recente; é bom que se diga. Estamos
aprendendo mais sobre política. O Brasil
está aprendendo. Ano que vem tem
eleição de novo.
25.08.2005
				
Por Reinaldo Lopes (NUASG)

PIPOCA COM PIMENTA

Luiz Goulart - 16ª Vara

ME CHAME PELO SEU NOME
“Se houver dor, cuide dela com carinho”

AGENDA CULTURAL

O filme "Me Chame Pelo Seu Nome”
foi o vencedor do último Oscar de
Roteiro Adaptado, tendo sido ainda
indicado a três outras premiações da
Academia como melhor filme, ator e
canção. Assim que saí do cinema, fui
correndo comprar o livro, que devorei
em três dias. A obra, que conquistou
a comunidade gay, venceu o
Lambda Literary Award, maior
premiação mundial de ficção LGBT.
Ainda embriagado pela atmosfera
do romance, dividido minhas fortes
impressões.
Não
fossem
pelas
descrições
da paradisíaca vila da Riviera italiana, debruçada sobre o
Mediterrâneo com suas idílicas tardes de mormaço e aromas
de lavandas e pessegueiros, não fosse por uma infinidade de
outras experiências sensuais trazidas pela obra do escritor
Andre Aciman e dirigida pelo italiano Luca Guadagnino, bastaria
o diálogo final entre o ator Timothée Chalamet (um dos mais
jovens a serem indicados ao Oscar), no papel do adolescente
Elio, e seu pai, o ator Michael Stuhlbarg, para carimbar a história
com a marca de uma catarse em defesa do respeito ao amor.
Diferentemente do filme, o livro é construído com uma narrativa
de um Elio mais velho, relembrando um verão no sul da Itália
em que, aos 17 anos, conheceu o belíssimo americano Oliver,
de 24, hóspede dos seus pais, acadêmicos que habitualmente
recebiam estudantes de outros países para temporadas em uma
cidadezinha que sabemos apenas que tem a inicial B.
A história é tecida em uma espécie de novelo em que os dois
personagens principais se aproximam e se esquivam como em
uma corte. Nem o adolescente Elio nem o jovem Oliver são
exatamente homossexuais, pois no livro e no filme fica claro
que eles têm interesses por mulheres, mas há uma curiosidade
imanente, uma busca por uma experiência mais íntima que eles
não conseguem evitar e, no caso de Elio, aliada à admiração
pela beleza do louro americano, um inegável encantamento
pela sua formação erudita, fruto do interesse por temas comuns
a pessoas crescidas em meio à atmosfera acadêmica com
destaque para música clássica, literatura e artes plásticas.

Estamos em algum momento dos anos 80 e as limitações
tecnológicas de comunicação que a época impunha e o
isolamento do local em que a história de amor se passa,
contribuem para o clima de intimismo que favorece o enlevo.
Nesse sentido, a história poderia ser vivida por um casal
qualquer, não necessariamente gay. É, na verdade, um hino ao
amor. Qualquer amor. Com sabedoria, dizia Guimarães Rosa:
“Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na
loucura”.
No livro, que se estende para além do verão onde os jovens se
conhecem, há uma atmosfera de desejo físico, com narrativa de
forte sexualidade e luxúria, como na icônica cena do pêssego
maduro, enquanto o filme opta por uma sensualidade mais
difusa, de menos urgência da satisfação desse mesmo desejo
que habita nos protagonistas. Ah sim, o pêssego continua lá.
Há quem torça o nariz e adote um tom moralista para tachar de
pedofilia o envolvimento de um rapaz de 17 anos com um jovem
de 24. Acho engraçado esse tipo de crítica quando se tratam
de dois homens. Lembro, por exemplo, que na clássica película
“Houve Uma Vez Um Verão", de 1971, um adolescente de 14
anos se apaixona e se relaciona intimamente com uma mulher
mais velha e jamais se fez alusão à pedofilia neste caso.
Talvez o que mesmo tenha incomodado algumas pessoas seja
que Me Chame Pelo Seu Nome finalize com uma mensagem
positiva em relação ao que resulta de um primeiro amor, ao
contrário de outras obras com temática semelhante sobre o amor
entre homens com finais trágicos ou tristes, como O Segredo de
Brokeback Mountain, Moonlight e tantos outros.
Encerro com o diálogo final entre pai e filho a que me referi no
terceiro parágrafo. Qualquer filho que tenha enfrentado uma
situação como a de Elio deveria ouvir o que o pai lhe diz: “Vocês
tiveram uma amizade linda. Talvez mais que uma amizade. E
eu invejo você. A maioria dos pais, se estivesse em meu lugar,
torceria para isso tudo acabar, rezaria para seu filho acabar
se endireitando. Mas eu não sou um pai assim. Em seu lugar,
eu diria: se houver dor, cuide dela com carinho. E, se há uma
chama, não a apague. Não seja brutal com ela. Arrancamos tanta
coisa de nós mesmos para nos curarmos mais rapidamente das
coisas que aos 30 anos já estamos falidos e temos menos a
oferecer cada vez que começamos com uma pessoa nova. Mas
insensibilizar-se para evitar qualquer dor – que desperdício!”.

A Bofetada

Fafá de Belém

João e Maria – O Musical

Os patifes Mário Bezerra, Marcos
Barretto, Rodrigo Villa e Lelo Filho
dão vida aos 11 personagens de A
BOFETADA, espetáculo da Cia Baiana
de Patifaria que retorna ao palco.

Fafá de Belém, mais uma vez, inova
e apresenta um espetáculo totalmente
diferente em sua rica trajetória.
Convidou Paulo Borges para a
concepção geral e direção, e juntos
ousaram em um formato diferenciado
que poderá ser conferido no palco.

A doce aventura de dois irmãos que
irmãos que, perdidos na floresta,
acabam encontrando uma linda casa
feita de doces! Mal sabem eles que lá
vive uma bruxa! João e Maria vão ter de
trabalhar juntos para não se renderem
aos planos do mal dessa vilã!

Onde: Teatro Castro Alves
Quando: 12 de maio (sábado) às 21h
Quanto: entre R$50 e R$150

Onde: Teatro Jorge Amado
Quando: 21, 22, 28 e 29 de abril às 16h
Quanto: R$ 60 (Inteira) R$ 30 (meia)

Onde: Teatro ISBA - Avenida Oceânica,
2717 - Ondina
Quando: 21 a 29 de abril; 05 a 27 de
maio às 20h aos sábados e domingos
Quanto: R$ 60 (Inteira) R$ 30 (meia)
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ESPAÇO TERAPÊUTICO
Caro(a) associado(a),
Visando o bom funcionamento do Espaço Terapêutico
da ASSERJUF, algumas normas foram estabelecidas
desde a sua instalação para melhor atendimento no
espaço e com o objetivo de evitar possíveis transtornos
para você, nosso(a) associado(a), e para o profissional.
Atente-se!

1

– Cada horário agendado funciona como um
contrato de responsabilidade recíproca entre o
cliente (associado) e o profissional.

2

– O(A) associado(a) ao marcar o seu horário
assume o compromisso de estar presente na hora
marcada, pois se houver atraso, terá o seu tempo de
atendimento reduzido ao tempo disponível restante, a fim
de não prejudicar o cliente seguinte.

NOVO LIVRO DA PROMÉDICA
Titulares da
Promédica
devem retirar o
Manual da Rede
Credenciada
no escritório da
ASSERJUF.
Caro(a) associado(a) lotado(a) nos JEFs,
A pedido de algumas associadas, a ASSERJUF trouxe para
o prédio dos JEFs a manicure Joseane Santos para prestar
atendimento todas as sextas-feiras, na sala 1, no Espaço
Terapêutico.

3

– Havendo algum impedimento, o(a) associado(a)
deverá informar com antecedência de no mínimo
02 horas a sua impossibilidade de comparecer à hora
marcada.

4

– O(A) associado(a) que não puder comparecer
no horário estabelecido sem comunicar em, até,
duas horas de antecedência, perderá o direito ao horário
mantendo o pagamento da hora ao profissional. Para
facilitar essa comunicação a Asserjuf tem Whats App 71
99603-9313.

5

– Uma possível compensação de horário perdido
deve ser acertada diretamente com o profissional,
sem que este tenha a obrigatoriedade sobre esta
compensação.

6

– As marcações de horários devem ser feitas
diretamente ao atendimento do espaço terapêutico,
pessoalmente ou por telefone, através do ramal: 2732.

7

– Envie sugestões para beneficiosasserjuf@gmail.com

*Então, para não perdermos mais esta profissional,
pedimos que se organizem, mobilizem as suas colegas de
trabalho e agendem um horário para que, pelo menos, a
manicure possa atender (no mínimo) 3 pessoas cada vez
que ela for aos JEFs.

Ligue 71 3617-9292 e agende um horário!
ELLITE RADIO TÁXI LTDA
www.elittetaxi.com.br
atendimento@elittetaxi.com.br /
(71) 4009-3000
Rua Numa Pompílio Bittencourt, nº 129
- sala 102 Edf. Emanuel, Loteamento
Jardim Brasília - Pernambués

Desconto: 20% (à vista). Pagamento pelo débito automático CEF.
Ligue Táxi - COOPERATIVA DE RÁDIO TAXI
www.liguetaxi-ssa.com.br
liguetaxi@liguetaxi.com.br
(71) 3357.7777
Av D. João VI 319 Edf Aquarios 3º andar
- Brotas

Desconto: 20% (à vista). Pagamento pelo débito automático CEF.
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