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Aniversariantes da Semana

11/08 - Vanda Lucia Vieira dos Santos

12/08 - Valdinelia Rodrigues dos Santos

12/08 - Cristina Simoes de Oliveira
12/08 - Alessandra Silva Flores
13/08 - Joao Silva Souza

12/08 - Clovis Marques Pereira

12/08 - Telga Cassiano
13/08 - Luiz Gonzaga de Menezes Junior
13/08 - Marta Cristina Rocha de Alencar

13/08 - Marcelo Pinto Cardoso de Oliveira
15/08 - Carla Maria de Carvalho Batista Soares
16/08 - Emilia Bulhoes Fagundes

16/08 - Mauro Guilherme Roque

MANCHETE

Colaboração Luzineide Araújo - SEBIB

Chamem o carteiro preciso de boas notícias - PARTE I
Em que ponto, em que rua ou travessa de sua existência seu carteiro parou?
Sim, aquele personagem que o visitava todos os dias, mas não com faturas de contas ou
boletos bancários, cobranças várias, mas sim, aquele que lhe trazia notícias de longe?
Aquele que por anos a fio visitava toda a sua rua e conhecia cada morador por nomes,
hábitos e caligrafia?*
Incrível como o tempo e as tecnologias nos afastam de alguns personagens urbanos. O
carteiro era destas figuras que por largos tempos eram esperados todos os dias de forma
ansiosa num misto de muitos sentimentos. Às vezes havia euforia, risos, contentamento,
outras tantas tristeza, preocupação, melancolia, saudades…
Sua vinda representava que alguém em alguma parte havia tomado tempo de suas horas
e nos dirigido palavras… muitas carregadas de emoção. Algumas noticias chegavam
acompanhadas de pequenos retalhos, detalhes, inserções: pétalas de flores, fotografias,
marcas de batom, papéis coloridos, folhas secas,pequenos objetos, recortes de uma
existência ou de um momento vivido.
O tempo das escritas manuscritas perdem-se na história, e em alguns casos já não são
nem mais referência de coisa alguma. O carteiro e suas cartas em papéis perfumados e coloridos povoam hoje mentes de poucos
e em geral, tem em comum uma mesma geração. A mesma que colecionava envelopes, papéis, selos, canetas coloridas. Uma
geração que sabia como ninguém o sentido da escrita de próprio punho e o significado de cunhar palavras com tinta sobre papel.
Uma geração que entendia a escrita como um gesto de doação e entrega. Afinal, tempo, sentimentos, pensamentos, projetos levam
tempo tempo de arquitetura e generosidade de doação.
Era este personagem que carregava em suas mãos nossos amores, segredos,
saudades, esperanças, promessas, planos. Em pedaços pequenos, geometricamente
cortados eram carregados em ordem numérica no crescer ou decrescer da ordem
das casas distribuídas pela rua. A organização das cartas obedecia uma ordem
toponímica e geográfica para que o enredo de histórias e lugares se dessem. Afinal
eram histórias tramadas à distância que encontrariam numa toponímia qualquer seu
desfecho e destinatário.
Apesar de organização antecipada e rígida, pois obedecia uma sequência de
localização, nem por isso, deixava de saber o nome do remetente e destinatário.
Chamava pelo nome e tinha a certeza de saber de quem se tratava.
Amigo íntimo de cães, senhoras, gatos, moleques e bolas. Tinha de driblar todos
para conseguir cumprir sua função que era a de nos fazer chegar as mensagens que
trazia.
Sabia guardar segredos e zelava para que nunca uma carta encontrasse mãos erradas ou indevidas. Zeloso cuidador. Fiel guardador.
Atento portador.
Em dias de chuva o cuidado era redobrado: afinal a água que vinha do céu não podia
estragar sua preciosa carga. Se tivessem que ser molhadas que fossem pelo sal das
lágrimas de contentamento ou tristeza de um destinatário qualquer, mas nunca por
uma faxina de São Pedro pelos céus da cidade!
Com o seu andar percorria diferentes trajetos, muitas vezes sinuosos, em trechos
que poderiam ser longos, incertos e até perigosos. Caminhadas de dias inteiros eram
comuns e lugarejos em vilas e aglomerados dos mais distantes tinham a segurança
de ser visitados por ele e sua mala de pequenas preciosidades.
Em sua mala à tira-colo havia também revistas, livros, informativos, encomendas
diversas.
E ainda haviam os postais.

Fonte: http://eliana-rezende.com.br/chamem-o-carteiro-preciso-de-boas-noticias/

02

falaJuf

Espaço Beleza

PROMOÇÃO MÊS DE AGOSTO
A ESTETICISTA, a CABELEIREIRA
e as MANICURES estão com uma
mega promoção SOMENTE no mês
de AGOSTO no Espaço Beleza da
ASSERJUF!
Terças e quintas
Design de sobrancelha com linha
ou
Buço + Design de sobrancelha com linha
ou
Axilas + buço + perna
ou
Limpeza de pele
BRINDE:
01 Massagem nos pés
****
Quarta, quinta e sexta
CAUTERIZAÇÃO: R$ 60,00
HIDRATAÇÃO + ESCOVA: R$ 49,99
CORTE + HIDRATAÇÃO + ESCOVA+
PRANCHA: R$ 60,00
BOTOX: R$ 80,00
COLORAÇÃO: R$ 20,00
CORTE: R$ 20,00
****
Segunda a sexta
Fazendo pé ou mão
GANHE um CARTÃO FIDELIDADE,
no qual a cada serviço que utilizar será
marcado no seu cartão, na QUARTA
VEZ o serviço será GRATUITO!

Prosa & Poesia
GÊNESE
Sabe, moça da encruzilhada,
quando te encontrei foi um assombro.
Tu trazias estampada no semblante
a indagação que me acompanha.
O mais espantoso é que também
eras a resposta que sempre busquei.
Não aquela resposta exata, matemática.
A verdade que tua chegada me trouxe
foi a das abelhas zunindo no romper da
aurora
em busca do mel das flores das algarobeiras,
foi a dos cavalos galopando na boca da noite
sonhando com touceiras de capim e éguas
luzidias.
Ah, moça, tu estás no centro da Rosa dos
Ventos,
pra onde deres o passo é caminho o que há.
A gente olha pra cima e não vê limite:
é tudo um azulão que não acaba mais.
Mas basta dar meio-dia, o limite aparece,
e não é longe não: bem na boca do
estômago.
Sabe, vou te dar um chapéu do tamanho do
céu,
que é pra te proteger dos devaneios solares
e pra que todos te percebam e apontem para
ti:
“olha lá a moça que sombreia o mundo”.
E todos vão te olhar e todos vão te aplaudir
e o arco-íris vai ficar preto-e-branco de
inveja.
Aí, um passarinho, desses bem miudinhos
que trazem uma sanfona de cento e vinte no
peito,
vai aparecer e assobiar uma cantiga doce:
e a gente, espiando bem dentro dos olhos,
começa a sentir um monte de estrelas
pipocar.
É isso, quando te encontrei, nasci.
JOSÉ INÁCIO VIEIRA DE MELO
Colaboração PC Alves
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JURÍDICO

INFORME

Em processo de associado da ASSERJUF,
patrocinado pela assessoria jurídica da entidade,
o Juízo da 15ª Vara do Juizado Especial Federal
da Seção Judiciária da Bahia decidiu que o custeio
do auxílio transporte, fixado atualmente em 6%
(seis por cento) sobre a remuneração, deve, em
verdade, incidir sobre o valor do benefício.
O processo, originalmente, busca a
declaração do direito à percepção do auxíliotransporte independentemente de comprovação
da utilização de transporte público para o
deslocamento entre o trabalho e a residência
do servidor e a declaração de inexigibilidade do
custeio do auxílio.
Entretanto o acolhimento ainda que parcial do
pedido viabiliza a percepção do auxílio-transporte
àqueles servidores para os quais a incidência do
custeio sobre a remuneração perfaz, hoje, um
valor superior ao próprio benefício.
A decisão, ainda não definitiva, abre um
importante precedente na defesa dos direitos dos
servidores do Judiciário federal.
Os interessados no ajuizamento desta
ação devem procurar a assessoria jurídica da
ASSERJUF munidos das fichas financeiras dos
últimos cinco anos, cópia de um documento que
contenha o CPF e comprovante de residência.

CLASSIFICADOS

CLASSIFICADOS

VENDE-SE
MEMORIAL DESCRITIVO
Casa de 400m2, 3 pavimentos.
contendo 1 suite master, closet,
3 quartos reversíveis para
suites, sala intima, 2 banheiros,
sala de jantar, sala de estar,
varandão integrado com a sala,
cozinha, despensa, 2 áreas de
serviços, salão de jogos/studio,
ateliê, 2 quartos de empregada,
depósito, varanda, garagem,
Acabamento em madeira de
lei, piso porcelanato, metais e
louças de alta qualidade.
Implantada em terreno de 1.350m2 de área verde, com
arvores frutíferas. Contato: 991551202 (whatsapp).
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Vendo apartamento 2/4 na Pituba (70 m2),
garagem coberta, localizado nas imediações
do Hospital da Bahia, próximo a escolas e
mercados. Tratar com Josenildo (8ª Vara),
ramal 2679 ou fone: (71) 98799-9090.
Jornal acessado por e-mail por 569 associados
Disponível em www.asserjuf.org.br
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Distribuição para Subseções e servidores inativos.
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