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Sarau de boas vindas

o som de Samba da Utopia aconteceu na última sexta-feira, 15/02, o Sarau de Boas Vindas, na biblioteca da Justiça
Federal, tendo como anfitriã do evento Luzineide Araújo, vice-diretora Executiva da ASSERJUF, que mencionou a
iniciativa do SINDJUFE e o apoio da ASSERJUF.
A associada Denise Carneiro não se conformava com o fim dos saraus e ratificou que o retorno foi um pedido reiterado dos
colegas e também uma oportunidade de homenagear a associada Ana Dantas pela aposentadoria, na ocasião foi feita uma singela
homenagem com o videoclipe Ma0ntra de Nando Reis. A homenageada agradeceu e relembrou algumas histórias marcantes.
Em seguida, Luzineide Araújo ressaltou que a poesia não tem idade e convidou a poetisa Juliana Santos, 16 anos, filha da
associada Valdinélia Santos, que declamou duas poesias de sua autoria, abordando o racismo sofrido e como a poesia ajudou-a
a se reerguer. A anfitriã do evento incentivou-a a continuar traduzindo seus sentimentos em forma de poesia.
O fundo musical ficou por conta do associado Josenildo Lima, que também parabenizou a homenageada da noite pela
aposentadoria.
O grupo convidado "Movimento Exploesia" formado por Dilu Machado, Vitória Régia e Rita Galo aproveitou
o momento de descontração para apresentar o projeto Boca de Sapo com
poesias, marchinhas e arte poética autoral.
O final do evento contou com a voz e o violão
da servidora Elizabete Teixeira cantando Olhos
Coloridos, de Sandra de Sá, e também com o
sorteio de livros, camisa customizada e convite para
a Mudança do Garcia.
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PROMOÇÃO

Pip
PACOTE MAGIC DETOX
(Livre-se das toxinas)
8 Sessões de massagens dermoativadora +
esfoliação corporal + Lipocavitação + Máscara
corporal lipotérmica + termoterapia com
infravermelho.
R$ 500.00
PACOTE IMPACT
8 Sessões de termoterapia com infravermelho +
Máscara corporal lipotérmica + Endermologia.
R$ 450,00
PACOTE FIT
8 Sessões de drenagem linfática + Ultrasom
R$ 450,00
PACOTE CURVES
8 Sessões de massagem modeladora +
Corrente russa.
R$ 450.00
PACOTE Magic Pump Up
8 Sessões de magic Pump Up + endermologia +
massagem modeladora ou corrente russa.
R$ 450.00
PACOTE FACIAL GOURMET
2 Sessões de higienização facial + PEELING
ULTRASÔNICO* + Máscara de Chocolate
R$ 180,00
Edléa Muniz
(Esteticista e massoterapeuta)
(71) 98711-4635 whatsapp/oi
(71) 3617-2732

Aniversariantes da Semana

19/02 - Ana Claudia Tosta Alves Cruz

19/02 - Helio Calvalcante Reis Filho
19/02 - Scheyla Vilar Batista Soares
21/02 - Ciro Gomes de Queiroz
21/02 - Evilasio Roxo do Amaral
21/02 - Irene Bittencourt Araujo

22/02 - Rosana Soussa Vieira Lins
23/02 - Renato Paes Martins
24/02 - Jamila Calmon Lopes Pinto
25/02 - Katia Fernandes Pereira
25/02 - Carla Fugiwara

22/02 - Clesio Vicentini Silotti

25/02 - Andréa Maia Santos

FIQUE LIGADO!

Caro(a) associado(a),

Caso ainda não tenha retirado o seu brinde de Final do Ano compareça ao
escritório da ASSERJUF ou na Xerox dos JEFs e retire o seu brinde até 04/03.
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ca com P menta

Por Luiz Goulart 16ª Vara

JERUSALÉM A BIOGRAFIA

A

primeira
vez
que ouvi falar
deste livro foi no
Manhattan
Connection,
onde o autor Simon Sebag
Montefiore foi incensado
pelo lançamento de outra
obra monumental: “Os
Romanov”, a história de
300 anos da dinastia dos
czares russos. Dei logo
um jeito de devorar as
mais de 900 páginas dos
Romanov e até escrevi uma
entusiasmada resenha no
blog.
Os críticos rasgaram
elogios
à
ambiciosa
empreitada de Montefiore
de escrever uma verdadeira
biografia da cidade santa
de Jerusalém e seus mais de 3.000 anos de história. Atirei-me
sobre as 640 páginas do livro, convencido de que a história de
Jerusalém não seria menos impressionante do que a história dos
Romanov.
Acabo de encerrar a leitura que poucas vezes consegui
interromper, frequentemente adentrando madrugadas. A obra
é acompanhada de mapas dos diferentes períodos históricos
passados por Jerusalém, dezenas de fotografias e árvores
genealógicas das dinastias que dominaram a região desde os
primeiros cananeus, sacerdotes e reis judeus de Davi e Salomão
até Herodes, cristãos levantinos, papas, cruzados europeus,
egípcios, persas, assírios, babilônios, gregos, romanos, patriarcas
ortodoxos russos, árabes e sultões otomanos.
Simon Montefiore levou anos na pesquisa para o livro
explicando que tal tempo foi necessário por não desejar criar
uma obra seca para acadêmicos. Queria vida no livro e decidiu
que deveria não somente se ater aos fatos históricos, mas tratar
Jerusalém como uma personagem em si. Por isso deveria ser
uma biografia da cidade e suas pessoas, quase um romance.
Acabou criando um épico!
Lá estão todos aqueles personagens históricos que
conquistaram, destruíram ou edificaram os lugares sagrados
de Jerusalém. Todos os reis e profetas, sultões, paxás, czares,
imperadores e homens santos e suas guerras sangrentas e
conflitos religiosos. Passaram pelas ruas da cidade e pelas
páginas do livro Salomão, Ramsés, Abraão, Moisés, Jesus Cristo,
João Batista, Herodes, Pilatos, Maomé, Cleópatra, Cesar, Marco
Antônio, Nero, Calígula, Ciro, Alexandre, o Grande, Saladino,
Rasputín, Ricardo Coração de Leão, Constantino, Napoleão...
Cada um com um generoso espaço para brilhar nas páginas da
biografia.
Jerusalém é retratada como a verdadeira arena sanguinolenta
que é de disputa das três religiões monoteístas (o chamado
povo d’O Livro), convivendo em tensão permanente em espaços
sagrados como a Esplanada das Mesquitas dos muçulmanos, o
Muro das Lamentações dos judeus e a Igreja do Santo Sepulcro
dos cristãos latinos, coptas, armênios e gregos ortodoxos, esses
últimos em eterna disputa fratricida interna.
O livro tem início com a conquista de Jerusalém pelo seu
futuro rei Davi 1.000 anos antes de Cristo, quando o local não
passava de uma antiga povoação sobre uma montanha onde
os habitantes enfrentavam verões abrasadores e invernos
gelados. O lugar acabou tornando-se em pouco tempo o palco

O autor Simon Montefiore em Jerusalém
previsto para o Juízo Final e um eterno campo de batalha das
maiores civilizações, palco de fanatismos e intolerâncias.
Dezenas de vezes destruída e reconstruída, bombardeada
e sitiada, Jerusalém é um barril de pólvora no meio do Oriente
Médio cercada por todos os lados de inimigos como Egito, Arábia
Saudita, Síria, Jordânia, Líbano, Irã, Iraque e Turquia.
A narrativa passa por períodos históricos, cada um deles capaz
de preencher centenas de livros, como as duas grandes guerras
mundiais, as Cruzadas, o holocausto, as guerras napoleônicas,
até as renhidas disputas territoriais atuais, encerrando a obra
com os fatos que geraram a partilha de Jerusalém após o
reconhecimento da ONU em 1967, na icônica Guerra dos Seis
Dias.
Jerusalém é uma cidade que mexe tanto na estrutura
psicológica de muitas pessoas que o British Journal of Psychiatry
relatou que desde 1930 foi diagnosticado o que a Medicina
nomeou
“Síndrome de Jerusalém”. Trata-se de uma descompensação
psicótica relacionada à excitação religiosa pela proximidade dos
lugares santos.
Um dos muitos peregrinos que chegaram à cidade com essa
ideia fixa foi o famoso escritor russo Nicolai Gógol que em 1848,
entrou na cidade em elevado fervor religioso. Ele já era reconhecido
internacionalmente pelas obra-primas O Inspetor Geral e Almas
Mortas, mas acreditava que Deus estava bloqueando sua
capacidade de escrever para punir seus pecados. Convenceu-se
de que suas obras eram pecaminosas, destruiu seus manuscritos
e jejuou até a morte.
Mas Jerusalém também era famosa pela vida mundana que
acompanhava êxtases religiosos, com bairros inteiros dedicados
à depravação e bordéis com adolescentes judias e europeias
para todos os gostos ao ponto de tornarem-se focos de doenças
venéreas, como narrou outro escritor famoso, o francês Gustave
Flaubert, autor de Madame Bovary que se dedicou, em sua visita
à cidade, a orgias monumentais como jamais vira na sua vida.
Se a visão de êxtase religioso de Gógol se opunha à de
depravação sexual de Flaubert, a opinião de outro escritor
famoso, o britânico vitoriano William Thackeray, autor do célebre
A Fogueira das Vaidades, vai além, ao declarar estupefato:
“Não há um único lugar para o qual se olhe em Jerusalém onde
não tenha sido cometido algum feito violento, algum massacre,
algum visitante assassinado, algum ídolo cultuado com ritos
sanguinários”.
Jerusalém é um mosaico cultural intrincado, um caldeirão de
guerras santas e paixões, de traições e matanças, de êxtases e
espiritualidade, de misticismo e história. Tudo em maiúsculas, em
abundância e misturado. Por trás de cada pedra, de cada muro,
de cada palavra há um mundo se descortinando.
Para quem gosta de história, o livro é um achado; para quem tem
alguma fé, é essencial; e para quem quer entender a geopolítica
atual, é obrigatório.

falaJuf 03

EXPOSIÇÃO
VERGER NO MERCADO MODELO
Data e horário: Até março de 2019, 08:00
Local: Mercado Modelo - Comércio
Preço:Gratuito
Mais informações:
Com dezenas de fotografias de Pierre
Verger sobre a Bahia antiga, o Mercado
Modelo irá receber a ambientação gratuita
“Verger no Mercado Modelo”, com fotos
expostas ao público durante todo o verão,
até março de 2019.
As fotografias retratam o Porto dos
Saveiros, a feira de Água de Meninos, a
Baía de Todos os Santos, a festa da Conceição da Praia, a capoeira
e diversas outras cenas que retratam não apenas o Mercado Modelo,
mas também as pessoas, a cultura e a região que mais encantou
Verger quando chegou na Bahia em 1946.

A BOFETADA

TEATRO

Data e horário: Todos os sábados até 23
de fevereiro, 20:00
Local: Teatro ISBA, Avenida Oceânica,
Faculdade Social da Bahia FSBA, Teatro
ISBA - Ondina
Telefone:71 4009-3622
Preço
R$ 25,00 (Meia); R$ 50,00 (Inteira)
Mais informações:
A Bofetada que, em novembro passado,
completou três décadas desde sua estreia
retorna de uma Turnê por 10 cidades do
interior do Estado. O espetáculo leva seu
poder de comunicação com diferentes
plateias, interação com os espectadores e, especialmente, a
renovação do texto através dos improvisos do elenco que na atual
formação reúne os atores Mario Bezerra, Marcos Barretto, Rodrigo
Villa e Lelo Filho.
Em três esquetes, A Bofetada aborda, em forma de metalinguagem, o
universo do teatro. Um embate entre uma atriz e uma crítica, atrizes
que esquecem as falas e algumas que brigam ao vivo com quem

NOVO CONVÊNIO

deveria lhes lembrar o texto e por fim uma aula de teatro com a dupla
Fanta Maria e Pandora, que acabam por transformar o público, que
até então não tinha entrado na história, no 12º personagem.
SHOWS
DJS JÚLIO, RAFA GOUVEIA, CACÁ E MÁRCIO BASTOS
Data e horário: 20/02 - 24 de fevereiro,
19:00h
Local: Acqua, Jardim dos Namorados,
Acqua - Pituba.
Preço: Gratuito
Mais informações:
No Acqua é a música eletrônica
que toma conta. Os DJs Júlio, Rafa
Gouveia, Cacá e Márcio Bastos
também se apresentam de quarta a
domingo, sempre a partir das 19h,
horário de abertura do restaurante.

CINEMA
Alita: Anjo de Combate
Gênero: Ficção Científica
Faixa Etária: Livre
Sinopse
Uma ciborgue é descoberta por um cientista. Ela não tem memórias de
sua criação, mas possui
grande conhecimento de
artes marciais. Enquanto
busca informações sobre
seu passado, trabalha
como caçadora de
recompensas e descobre
um interesse amoroso.
Direção: Robert
Rodriguez
Elenco: Rosa Salazar;
Christoph Waltz; Jennifer Connelly
Ano de Lançamento: 2019
País de Origem: EUA
Fonte: https://www.ibahia.com/agenda/

-- NOTAS -Participe do FalaJuf
Caro (a) associado (a),
Se você deseja publicar alguma notícia,
comentário ou sugestão de matéria, não deixe
de participar do seu FalaJuf. Envie os textos
para: falajuf@asserjuf.org.br.
Não perca a oportunidade de deixar o seu
periódico semanal ainda mais interessante.

OFICINA SÃO MIGUEL

oficinasaomiguel@yahoo.com.br
Rua Solta Dalva, n° 71, Barbalho, SalvadorBA Cep: 40.301-065
(71) 3242-3724 / 98810-4249
Desconto: 20% nos serviços mecânicos.
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A Asserjuf também tem os aplicativos
INSTAGRAM e WHATS APP! Se você
deseja receber o FalaJuf através
do whatsapp solicite através do
número para: (71) 99603-9313.
Agora, para saber como foram os últimos
eventos e conhecer um pouco mais do trabalho e
equipe da sua Associação é só nos seguir no Instagram:
@asserjuf_ba
Jornal acessado por e-mail por 569 associados
Disponível em www.asserjuf.org.br
Tiragem: 88 exemplares impressos / Periodicidade: semanal
Direção e Revisão: Luzineide Oliveira
Criação / Diagramação: Elaine Reis
Diagramação e Textos: Ana Cristina Fonseca (estagiária)
Distribuição para Subseções e servidores inativos.
Obs.: A ASSERJUF não se responsabiliza pelos textos assinados e publicados no jornal.

