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Caro(a) associado(a),
A ASSERJUF já começou a arrastar o pé para preparar uma das festas mais
animadas e populares do ano: o São João!
Te convidamos para enviar sugestões de nomes para o tradicional evento junino
da ASSERJUF.
O nome mais votado dará ao associado um brinde MA-RA-VI-LHO-SO a ser
entregue no dia do evento, então participe da nossa ENQUETE e responda pelo
e-mail inscricaoasserjuf@gmail.com.
Vai ser bão demais, sô! Participe!

Aniversariantes da Semana

28/04 - Katia Cristina Oliveira Lopes

28/04 - Mariana Portela Morales
29/04 - Cecilia Maria Lopes Oliveira
29/04 - Jefferson Inácio Oliveira
29/04 - Lucia Maria Telesforo Goes
30/04 - Mariluce Medeiros Machado

REDE DE DICAS

DESTAQUES DA SEMANA
Santeiros de Maragogipinho

Os 7 melhores filmes sobre maternidade

Por Luzineide Araújo - SEBIB/ Rafael Ribeiro - Turma Recursal

A

Vila de Maragogipinho, distrito de Aratuípe, no Recôncavo
Baiano, é uma comunidade de oleiros, que produz vários
tipos de artesanato de argila. Entre eles, há três artesãos
que esculpem lindas imagens. São os “santeiros”: Rosalvo
Santana, João Santana Sobrinho e Emanoel Ismarques Santos
dos Santos.
Estamos expondo uma pequena mostra de seus trabalhos no
período de 24 de abril a 8 de maio, na estante central do Memorial,
no foyer. Tal exposição não reflete de forma justa a qualidade
artística do trabalho desses três rapazes. É apenas para que o
público passante conheça o talento desses artesãos que não
tiveram mestres. Aprenderam sozinhos a modelar suas peças
sacras, esculpidas cuidadosamente em barro. Basta pesquisar
na Internet para constatar que seus trabalhos vão muito além do
pequeno acervo aqui disponível.
São obras manualmente detalhadas que os conhecedores de arte
dirão que se assemelham ao estilo barroco ou rococó, que se
apresentam em formas graciosas, belas, delicadas e até mesmo
capazes de transmitir sensações de movimento.
É assim que a arte popular e a erudita se fundem em autêntica
manifestação cultural fascinante, para o orgulho do nosso
Recôncavo.
Visite, aprecie e divulgue a obra desses jovens artesãos autodidatas
que não têm patrocinadores nem mecenas interessados em
mostrar ao grande público a sua bela arte.
Quem quiser encomendar alguma peça os contatos são os
seguintes:
Rosalvo Santana (75)98856-5954 rosalvoshow5@gmail.com;
João Santana Sobrinho: (75) 3647-5097, 98853-1896;
Emanoel Ismarques dos Santos: (75)98846-3322.

Se a maternidade é algo que está sempre
repleta de polêmicas, alegrias, tristezas,
acontecimentos surpreendentes e até mesmo
engraçados, é claro que esse tema não
passaria batido pelos cineastas. Listamos
os melhores filmes assistidos pelo Anedotas
de Mãe para você rir muito – ou, quem sabe,
chorar.

1

A Troca – Muito drama. Angelina Jolie faz o
papel da mãe protagonista que vive momentos
difíceis por conta do desaparecimento do filho.
Você vai chorar. E muito.

2

Uma prova de amor – Aaah, esse filme.
Cameron Diaz encena a mãe de uma menina
com câncer. Os médicos sugerem que ela e
o marido tenham um filho de proveta para ser
um doador compatível com a menina. Eles
concordam, mas eles não imaginam que, ainda assim, tudo será
mais complicado.

3

Plano B – Divertidíssimo. Jennifer Lopez dá
vida a uma personagem que sonha em ser
mãe, mas não tem paciência para esperar o
homem perfeito, para depois se casar e só mais
tarde, ter filhos. Então, ela faz uma inseminação
artificial e, no mesmo dia, conhece alguém que pode ser o homem
dos seus sonhos.

4

Um Sonho Possível – Baseado em fatos
reais. Esse filme fala de um tema delicado:
adoção. No caso, não é uma criança, mas sim, um
adolescente. Sandra Bullock é a atriz que encena
uma mulher, já mãe de dois filhos, que ajuda um
jovem que sofreu muito durante a infância, até que ele se torna
um astro do esporte.

5

Perfeita é a mãe! – Exagerado, porém,
engraçadíssimo! Mila Kunis faz o papel de
uma mãe que está exausta da rotina cansativa de
mãe, então, resolve juntar-se a duas outras mães
que também tem esse sentimento. Juntas, elas
resolvem se divertir e muita coisa inusitada acontece.

6

Como será que ela consegue? – Motivador.
A personagem principal estrelada por Sarah
Jessica Parker mostra o quão difícil é conciliar
carreira e maternidade – mas não impossível.

7

O maior amor do mundo – Leve, engraçado,
emocionante. Conta histórias cruzadas de
mães, cada uma com o seu dilema. Mostra que,
apesar de cada uma ter os seus próprios problemas
com filhos e família, o que prevalece é o amor.
Já assistiu a algum? Tem algum outro que gostaria que fosse
acrescentado à lista? Mande seu depoimento ou sugestão para
falajuf@asserjuf.org.br.
Fonte: http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/blog/
anedotas-de-mae/post/os-7-melhores-filmes-sobre-maternidade.html
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