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MÊS DA MULHER

U

Um brinde à importância que somos umas para as outras!

m brinde a nossa importância não para a
sociedade e nem para a família, mas umas
para as outras. Precisamos de mulheres a
nossa volta. Amigas, filhas, avós, netas, irmãs, cunhadas,
tias, primas. Somos mais chatas do que os homens, porém,
entre uma chatice e outra, somos extremamente solidárias
e companheiras de farras e roubadas. Esquecemos com
facilidade as alfinetadas da vida e temos sempre uma boa
dica para passar adiante, seja a de um filme imperdível, de
uma loja barateira ou de uma receita para esquecer da dieta.
Competitivas?! Talvez, mas isso não corrompe em nada a
nossa predisposição para o afeto, a nossa compreensão
dos medos que são comuns a todas, a longevidade dos
nossos pactos, o nosso abraço na hora da dor, a nossa
delicadeza em momentos difíceis, a nossa humildade para
reconhecer quando erramos e a nossa natureza de leoas,
capazes de defender não só nossos filhotes, mas os filhotes
de todo o bando.
Aprendemos a compartilhar nossas virtudes e pecados
e temos uma capacidade infinita para o perdão. Somos
meigas e enérgicas ao mesmo tempo, o que perturba e
fascina os que nos rodeiam. Brigamos muito, é verdade:
temos unhas compridas não por acaso.

Em compensação, nascemos com o dom de detectar
o sagrado das pequenas coisas, e é por isso que uma
amizade iniciada na escola pode completar bodas de ouro
e uma empatia inesperada pode estimular confidências
nunca feitas. Amamos os homens, mas casadas, mesmo,
somos umas com as outras.
			

MUSEU DE ARTE DA BAHIA ABRE NO DIA 19 A "BERLINBAHIA"
EXPOSIÇÃO DE 11 ARTISTAS ALEMÃES E BRASILEIROS.

O

Museu de Arte da Bahia inaugura no dia 19
de março, às 19h, a exposição "BerlinBahia"
composta
por
pintura,
xilogravura,
instalação e escultura de 11 artistas, cinco baianos,
cinco alemães e uma única artista mulher, paulista
radicada na Alemanha, que transita na cena
artística mundial: Cristina Barroso. Essa exposição
surgiu do estreitamento de laços de amizades
entre os artistas contemporâneos e documentará o
desenvolvimento de relações criativas, que surgiu
como experimento artístico na exposição de 2018
na Galeria "Alte Schule" de Berlim. Agora no Museu
de Arte da Bahia se consolida a transferência
cultural e com isso, afinidades entre culturas muito
diferentes, que na opinião dos artistas alemães é
como se "o Tropicalismo estivesse mudando para
Berlim". O historiador de cultura e professor Tiago
de Oliveira Pinto aplica o conceito de afinidade
ao intercâmbio cultural e afirma que "para ter
êxito, a transferência cultural necessita de
referenciais em comum, afinidades que podem ser
rastreadas intencionalmente ou ser construídas
sistematicamente. Visto assim, a globalização é o
maior entreposto para trocar elementos afins".

Texto Martha Medeiros

“Risque do seu Aurélio a palavra perfeição. O dicionário das mulheres interessantes inclui: fragilidades, inseguranças,
limites. Pare de brigar com você mesma para ser a mãe perfeita, a dona de casa impecável, a profissional que sabe tudo,
a esposa nota mil. Acima de tudo, elimine da sua vida o desgaste que é tentar ter coxas sem celulites, rosto sem rugas,
cabelos que não arrepiam, bumbum que encara qualquer biquíni. Mulheres reais, são mulheres imperfeitas. E mulheres
que se aceitam como imperfeitas são mulheres livres. Viver não é ( e nunca foi) fácil, mas, quando se elimina o excesso
de peso da bagagem( e a busca da perfeição leva toneladas), a tão sonhada felicidade, fica muito mais possível”.
												
Rubem Alves
											

Caro (a) Associado (a)
Deseja publicar algo no FalaJuf?

Envie para: falajuf@asserjuf.org.br

Não perca a oportunidade de deixar o seu periódico
semanal ainda mais interessante.

Participam desse projeto os artistas baianos
Almandrade, Bel Borba, Caetano Dias, Sérgio
Rabinovitz e Walter Lima, representando as duas
cidades, Cristina Barroso e os artistas alemães
Hans Scheib, Michael Arantes Müller, Reinhard
Stangl, Jürgen Bottcher (Strawalde) e Volker
Henze. A mostra fica aberta ao público até o dia
21 de abril com curadoria de Michael Müller, Walter Lima e Reinhard
Stangl. No dia 19 de março (terça-feira), o diretor Pedro Arcanjo e artistas receberão no Museu a delegação da
América Latina vinda do Instituto Cultural Brasil- Alemanha - ICBA Durante o período da exposição o MAB promoverá todas as quintas-feiras, às 17h, no auditório do Museu a exibição de
filmes de arte , entre eles, o de Rogério Duarte, "O Trapikaoslista" com direção de Walter Lima, Mostra Strawalde de filmes;
"Rebeca", de Caetano Dias; "A Bahia" de Sérgio Rabinovitz, com direção de Luciana Accioly e Bel Borba; e "Brasiliensis"
de Walter Lima.
Fontes:

SEMPRE COM VOCÊ!
O FalaJuf quer estar mais perto de você, nosso
associado e iniciamos a comunicação por meio de
listas de trasmissão pelo whatsapp. Para você receber
os informes no seu celular, é importante salvar o
número da ASSERJUF na sua agenda quando receber
nossa mensagem.
EXPEDIENTE
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ASSERJUF - Associação dos Servidores da Justiça
Federal na Bahia
Av. Ulisses Guimarães, 2631 - Sussuarana
Salvador - Ba - CEP. 41.213-000
DIRETORIA EXECUTIVA
Vera Maria Barros Pereira ( CEMAN)
Luzineide Araújo de Oliveira (SEBIB)
DIRETORIA ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA
Marlene de Jesus (13° Vara)
Águido Miranda Barreto (NUCJU)
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS, COMUNICAÇÃO
E EVENTOS
Manoel Pinto Rodrigues da Costa Neto (CEMAN)
Cristina Simões de Oliveira (CEMAN)

CONSELHO FISCAL 2017 / 2019
Titulares
Paulo Márcio Rodrigues de Souza
Maria da Conceição M. Oliveira Moraes
José Zito dos Santos
Suplentes
Claudio Henrique Santos de Oliveira
Patricia Farias de Oliveira

71 99603-9313
asserjuf_ba

fb.com/asserjuf

Pedro Arcanjo, Diretor do MAB - (75)999824800 / 31176900
Jovane Sá de Oliveira, Gerente de conteúdo da exposição +49 1701165822 (whatsapp)
Walter Lima , Curador, artista e expositor da mostra. 71 991063048
ASCOM MAB - Susana Serravalle 71 988885038 / 31176901 / 31176908
* Os artistas encontram-se em Salvador

Feliz Aniversário

21/03 - Ascendino Neves Vieira
23/03 - Avany Menezes Freire
24/03 - Dr. Wilson Alves de Sousa
24/03 - Heloisa Guimaraes Soares Doria
25/03 - Jasce Luciano da Silva

25/03 - Joseneide Tourinho
25/03 - Selma Cristina de Andrade Villa - Chan
25/03 - Zelia Silva Matos
26/03 - Luis Carlos Souza da Cunha
26/03 - Issana Fagundes Scheffler Coelho

Cara associada,
No Mês da Mulher você merece ter os cabelos, as mãos e os pés bem cuidados!
Realize um dos serviços abaixo no Espaço Beleza da ASSERJUF com um super
desconto.

CABELO

(toda quarta, quinta e sexta, das 10h às 17h)
Hidratação + Escova + Prancha: R$ 49,99
Corte: R$ 20,00
Botox: R$ 80,00
Aplicação de coloração: R$ 20,00
Cauterização : R$ 60,00
Reconstrução + Escova: R$ 55,00

MANICURE
Faça pé e mão e ganhe uma esfoliação.

CLASSIFICADOS

ESTÉTICA

(toda terça a tarde e quinta manhã e tarde)
Faça uma limpeza de pele e ganhe uma Massagem de 5 minutos.
Faça sobrancelha de Linha e ganhe um buço.

DEPILAÇÃO
Meia perna
Decote
Ganhe um buço
		
		

Promoção válida até o dia 31 de março.

CLASSIFICADOS

MÁRCIA BELLO
Aulas particulares de Português,
Redação e Química
Ensino fundamental e médio.
(71) 98157-5787

CAPITÃ MARVEL
Gênero: Ação
Faixa Etária: Livre
Direção: Anna Boden, Ryan Fleck
Elenco:
Brie Larson
Samuel L. Jackson
Jude Law
Ano de Lançamento: 2019
País de Origem: EUA
Sinopse
Carol Danvers (Brie Larson) é uma exagente da Força Aérea norte-americana,
que, sem se lembrar de sua vida na Terra,
é recrutada pelos Kree para fazer parte de
seu exército de elite. Inimiga declarada dos
Skrull, ela acaba voltando ao seu planeta
de origem para impedir uma invasão dos metaformos, e assim vai
acabar descobrindo a verdade sobre si, com a ajuda do agente
Nick Fury (Samuel L. Jackson) e da gata Goose
MAR DA BAHIA
Data e Horário: Até o dia 02/04/2019 ás
09:00.
Local: Shopping Paseo Itaigara.
Preço: Gratuito.
Mais informações
O mar da Bahia sob vários olhares.
Essa é a principal proposta da exposição
coletiva “Mar da Bahia”, resultado do
trabalho de 12 fotógrafos que embarcaram
juntos no desafio de registrar as águas do
litoral baiano em seus diferentes aspectos.
A mostra propõe reacender a ligação
das pessoas com o mar, uma celebração
da relação que os baianos culturalmente possuem com a água
salgada. O mergulho nos encantos do mar é inspirado através do
olhar dos fotógrafos.

Alugo no inicio do Tororó, 1° andar, 2 salas, 1/4, cozinha,
banheiro e pátio.
Contato: 99223 - 8903; 4141 - 0535

