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Aniversariantes da Semana

01/12 - Livia Santos

01/12 - Selma da Conceição Silva
02/12 - Dra. Arali Maciel Duarte
02/12 - Claudia Silva Daniel
02/12 - Joao Izaias Ferreira
02/12 - Lygia Maria dos Santos Oliveira
03/12 - Marina Silva Dantas
04/12 - Yuri Gusmão Costa Souza

05/12 - Karina Pedreira Coelho

06/12 - Weber Antonio de Jesus Correa
07/12 - Antonio Carlos de Brito Ramalho
07/12 - Márcia Cristina de Freitas
08/12 - Marivalda Conceição Cruz
08/12 - João Paulo Meireles Souza
09/12 - Marli Bastos Queiroz
10/12 - Larissa Póvoas de Souza Paes

MANCHETE

Sugerido por: Luzineide Araújo - SEBIB

Cartas de amor aos livros

O

livro no Brasil vive seus dias mais difíceis. Nas últimas
semanas, as duas principais cadeias de lojas do país
entraram em recuperação judicial, deixando um passivo
enorme de pagamentos em suspenso. Mesmo com medidas sérias
de gestão, elas podem ter dificuldades consideráveis de solução a
médio prazo. O efeito cascata dessa crise é ainda incalculável, mas
já assustador. O que acontece por aqui vai na maré contrária do
mundo. Ninguém mais precisa salvar os livros de seu apocalipse,
como se pensava em passado recente. O livro é a única mídia que
resistiu globalmente a um processo de disrupção grave. Mas no
Brasil de hoje a história é outra. Muitas cidades brasileiras ficarão
sem livrarias e as editoras terão dificuldades de escoar seus livros e
de fazer frente a um significativo prejuízo acumulado.
As editoras já vêm diminuindo o número de livros lançados,
deixando autores de venda mais lenta fora de seus planos imediatos,
demitindo funcionários em todas as áreas. Com a recuperação
judicial da Cultura e da Saraiva, dezenas de lojas foram fechadas,
centenas de livreiros foram despedidos, e as editoras ficaram sem
40% ou mais dos seus recebimentos — gerando um rombo que
oferece riscos graves para o mercado editorial no Brasil.
Na Companhia das Letras sentimos tudo isto na pele, já que
as maiores editoras são, naturalmente, as grandes credoras das
livrarias, e, nesse sentido, foram muito prejudicadas financeiramente.
Mas temos como superar a crise: os sócios dessas editoras têm
capacidade financeira pessoal de investir em suas empresas, e
muitos de nós não só queremos salvar nossos empreendimentos
como somos também idealistas e, mais que tudo, guardamos
profundo senso de proteção para com nossos autores e leitores.
Passei por um dos piores momentos da minha vida pessoal e
profissional quando, pela primeira vez em 32 anos, tive que demitir
seis funcionários que faziam parte da Companhia há tempos e
contribuíam com sua energia para o que construímos no nosso

Por Luiz Schwarcz

dia a dia. A editora que sempre foi capaz de entender as pessoas
em sua diversidade, olhar para o melhor em cada um e apostar
mais no sentimento de harmonia comum que na mensuração da
produtividade individual, teve que medir de maneira diversa seus
custos, ou simplesmente cortar despesas. Numa reunião para
prestar esclarecimentos sobre aquele triste e inédito acontecimento,
uma funcionária me perguntou se as demissões se limitariam
àquelas seis. Com sinceridade e a voz embargada, disse que não
tinha como garantir.
Sem querer julgar publicamente erros de terceiros, mas disposto
a uma honesta autocrítica da categoria em geral, escrevo mais esta
carta aberta para pedir que todos nós, editores, livreiros e autores,
procuremos soluções criativas e idealistas neste momento. As
redes de solidariedade que se formaram, de lado a lado, durante a
campanha eleitoral talvez sejam um bom exemplo do que se pode
fazer pelo livro hoje. Cartas, zaps, e-mails, posts nas mídias sociais e
vídeos, feitos de coração aberto, nos quais a sinceridade prevaleça,
buscando apoiar os parceiros do livro, com especial atenção a
seus protagonistas mais frágeis, são mais que bem-vindos: são
necessários. O que precisamos agora, entre outras coisas, é de
cartas de amor aos livros.
Aos que, como eu, têm no afeto aos livros sua razão de viver,
peço que espalhem mensagens; que espalhem o desejo de comprar
livros neste final de ano, livros dos seus autores preferidos, de
novos escritores que queiram descobrir, livros comprados em
livrarias que sobrevivem heroicamente à crise, cumprindo com seus
compromissos, e também nas livrarias que estão em dificuldades,
mas que precisam de nossa ajuda para se reerguer. Divulguem livros
com especialíssima atenção ao editor pequeno que precisa da venda
imediata para continuar existindo, pensem no editor humanista que
defende a diversidade, não só entre raças, gêneros, credos e ideais,
mas também a diversidade entre os livros de ambição comercial
discreta e os de ambição de venda mais ampla. Todos os tipos de livro
precisam sobreviver. Pensem em como será nossa vida sem os livros
minoritários, não só no número de exemplares, mas nas causas que
defendem, tão importantes quanto os de larga divulgação. Pensem
nos editores que, com poucos recursos, continuam neste ramo que
exige tanto de nós e que podem não estar conosco em breve. Cada
editora e livraria que fechar suas portas fechará múltiplas outras em
nossa vida intelectual e afetiva.
Presentear com livros hoje representa não só a valorização de
um instrumento fundamental da sociedade para lutar por um mundo
mais justo como a sobrevivência de um pequeno editor ou o emprego
de um bom funcionário em uma editora de porte maior; representa
uma grande ajuda à continuidade de muitas livrarias e um pequeno
ato de amor a quem tanto nos deu, desde cedo: o livro.

SEMINÁRIO - BRASIL x ARGENTINA
XI Seminário Internacional Brasil/Argentin - Problemas Jurídicos em Tempos de Crise

O

XI Seminário Internacional Brasil/Argentina foi realizado nos dias
28 e 29/11, no auditório desta Seccional, com o tema “PROBLEMAS
JURÍDICOS EM TEMPOS DE CRISE". A confirmação da inscrição foi
por meio da doação de 1k de alimento não perecível, no primeiro dia do evento, para
serem entregues na Creche Escola Nicury do Parque.
A abertura do evento foi presidida pelo Juiz Federal Dirley da Cunha Junior,
Diretor do Foro ao lado do Juiz Federal Dr. Wilson Alves de Souza, o Consul da Argentina
em Salvador Pablo Virasoro e o Professor Doutor Ricardo Rabinovich-Berkman. O
juiz afirmou seu contentamento pela realização do seminário, que expande fronteiras
com o intercâmbio jurídico entre Brasil e Argentina. O seminário vem aumentando seu
público a cada ano.
Nesta edição tivemos uma belíssima homenagem ao Dr. Wilson Alves de
Souza pela Professora Juliana Damasceno em virtude da promoção do mesmo a
Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
No encerramento foi realizado o lançamento do livro: “Derecho, Arte y
Creatividad”, da Professora Andrea Laura Gastron.
O evento teve coordenação dos professores doutores Wilson Alves de Souza,
Maurício Dantas Góes e Góes e Ricardo Rabinovich-Berkman.
O evento foi organizado pela ASSERJUF, colaboradora de mais uma edição do
evento. A realização da UFBA, Justiça Federal da Bahia e UNICORP, apoio institucional
da Editora Dois de Julho e Instituto Baiano de Pesquisas e Estudos Jurídicos e patrocínio
da Caixa Econômica Federal.

ELEIÇÕES
Eleição Nova Diretoria - Biênio 2019/2021
A votação para a nova diretoria da ASSERJUF 2019/2021
será dia 17 de dezembro, das 13h às 17h, no prédio sede e
JEFs.
Nos JEFs, a URNA ficará na 22ª Vara na responsabilidade da
associada e membro da Comissão Eleitoral 2018, ALTENIR
Carvalho.
Já na sede, a URNA ficará na biblioteca na
responsabilidade dos associados e também membros da
Comissão Eleitoral 2018, JOSEMI Oliveira e MYRTÔ Magalhães.
A votação também será itinerante e a URNA será
conduzida por funcionários da ASSERJUF e membros da
Comissão Eleitoral em todas as Varas e Núcleos durante este
horário.
A votação no interior será por e-mail.
As cédulas de votação deverão ser encaminhadas aos
membros da Comissão Eleitoral (myrto.souza@trf1.jus.br);
(josemi.alves@trf1.jus.br);(altenir.carvalho@trf1.jus.br)
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NOTA

Caro(a) associado(a)
O brinde de final de ano já está disponível no escritório da ASSERJUF.
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% % PROMOÇÃO
PACOTE MAGIC DETOX
8 Sessões de massagens dermoativadora
+ esfoliação corporal + Lipocavitação +
Máscara corporal lipotérmica + termoterapia
com infravermelho.
Valor: R$ 500,00
PACOTE IMPACT
8 Sessões de termoterapia com
infravermelho + Máscara corporal lipotérmica
+ Endermologia.
Valor: R$ 450,00
PACOTE FIT
8 Sessões de drenagem linfática + Ultrasom
Valor: R$ 450,00
PACOTE CURVES
8 Sessões de massagem modeladora +
Corrente russa.
Valor: R$ 450,00
PACOTE FACIAL GOURMET
2 Sessões de higienização facial + PEELING
ULTRASÔNICO* + Máscara de Chocolate
Valor: R$ 180,00

NOVO CONVÊNIO
TOP AUTO CENTER LAVAGEM
LTDA
MutirãoE FUNILARIA
de Natal
Um dos principais projetos coordenados pela equipe
da ASA, a cada ano, chama-se Mutirão de Natal. Criado
em 1994 por iniciativa de um casal de voluntários,
Sérgio e Marly Azevedo, o Mutirão de Natal começou
com a doação sistemática de alimentos e roupas
para pessoas carentes, próximo da época do Natal.
A ideia sempre foi a de diminuir o sofrimento de
quem, muitas vezes, não tem nada para comer, nem
vestir. O movimento, no Brasil e em outros países
sul-americanos, arrecada, em média, mais de cinco
mil toneladas de alimentos, roupas e brinquedos
anualmente.
Participar do Mutirão de Natal é muito fácil e todos
podem fazer algo para reduzir o sofrimento dos
outros. O que você pode fazer?

E-mail: claudioomelo@outlook.com
Telefone: (71) 34311. Procurar a 6203
equipe da ASA de uma igreja adventista
perto de sua casa e dizer o que você gostaria de
Endereço: Avenida Tancredo
n° alimentos,
148, roupas,
fazer paraNeves,
auxiliar (arrecadar
doar o que você tem em casa, realizar um curso
Shopping da Bahia Estacionamento
I.
gratuito, etc.).
2. Criar, com um grupo de amigos, uma equipe que
Desconto: 15% nos serviços
de:
Lavagem
exerça a solidariedade na prática e se disponha a
ajudar quem precisa.
em geral, pintura, retoques,
riscos e mossas,
3. Indicar regiões da sua cidade ou bairro em que
há famílias que, na interna,
sua avaliação, deveriam ser
impermeabilização, higienização
cadastradas e beneficiadas pelo Mutirão.
películas em geral, vitrificação e polimentos em
geral.
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Mutirão de Natal
O Mutirão de Natal não é
apenas doar alimentos,
Nós podemos
mais!
roupas
e atéfazer
brinquedos.
É,
também,
realizar
ações
com
O Mutirão de Natal
não é apenas
doar alimentos,
roupas e até brinquedos. É, também, realizar
maior
duração de tempo e
ações com maior duração de tempo e ajudar a
desenvolver
vida das pessoas de uma
ajudar
aa desenvolver
a forma
vida
integral. É o que chamamos de desenvolvimento
das
pessoas
de
uma
forma
humano.
integral.
Envolva-se e crie algum tipo de projeto de
maior duração:
Iniciativas possíveis:
• Curso de corte e costura
• Corte de cabelo
• Aulas de reforço escolar
• Aulas de preparação para o vestibular e
concursos
• E muito mais do que você pode pensar e
realizar!

A Igreja Adventista do
Sétimo Dia está arrecando
doações até dia 15/12
através do A.S.A - Ação
Solidária Adventista, um
Expediente:
ministério
que existe para
ASA – Ação Solidária Adventista
Everon Donato
ajudarDireção:
a
quem
precisa em
Textos: Felipe Lemos
gráfico: Victor Hugo Flores e
váriosProjeto
aspectos
da vida.
Antonio
Abreu
Para mais informações
procurar o agente de
segurança Edmundo Calhau
(SEVIT).
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