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MOMENTO LITERÁRIO por Joaquim Medrado (NUCJU)

            A teoria do Big Bang considera que o Universo se originou a partir da 
explosão em um ponto de concentração de energia, causando um cataclismo 
cósmico há 13,7 bilhões de anos; podemos imaginar o efeito inverso, ou 
seja, uma grande quantidade de “matéria e energia” retornando ao ponto 
de concentração. Este ponto eu representaria metaforicamente por uma 
biblioteca, na qual muito daquilo que foi produzido pelo homem - arte, história, 
filosofia, psicologia, sociologia, literatura etc. - se encontra e se concentra 
num espaço (ponto), com muitos livros. A matéria seriam os livros, a energia 
seria representada por todos os esforços do homem em sua vida pregressa, 
atuando em todos os campos do conhecimento, registrados simbolicamente 
através da representação literária.
               Eu comparo o livro a uma semente de uma futura árvore frondosa 
(muitos ramos e muitas folhas). Antes de ser lido, o livro ainda não produz 
nenhum efeito no seu proprietário; é apenas uma semente que precisa 
ser regada (processo de leitura) para que germine e a planta comece a 
se desenvolver, constante e sempre, como o processo de obtenção de 
conhecimento. Durante a leitura (desenvolvimento da planta), o leitor entra 
em contato com diversas informações, que podem resultar em conhecimento 
(ramos, folhas e frutos), cuja porcentagem de absorção depende não só da 
capacidade cognitiva do leitor mas também do grau de rebuscamento do livro 
(ler Jorge Amado é menos complexo do que Immanuel Kant, por exemplo). 
Mas nem todo acesso a informações que um livro proporciona traz como 
consequência imediata a obtenção de conhecimento. Essas informações 
precisam ser digeridas, analisadas, refletidas, cotejadas...e, depois, com 
a articulação do pensamento, produzir uma “resultante própria”, que se 
chama conhecimento (visão de mundo própria). Do contrário, o conjunto de 
informações faz com que o leitor seja apenas um “depósito de informações”, 
como se fosse um robô que apenas registra e guarda os dados, sem provocar 
nenhuma alteração que estimule o amadurecimento cognitivo do leitor.  
Mesmo que precário, esse conhecimento proveniente da leitura expande a 
referência de mundo, além, é claro, transforma-se em ótima matéria-prima 
para estimular uma boa conversa, ou seja, rende “frutos”.   
               Existe algo mais inútil do que um livro na casa de um analfabeto 
?! Analfabeto não é apenas aquele que não sabe ler e escrever (analfabeto 
de primeira ordem), mas também pode ser considerado aquele que não 
lê (analfabeto de segunda ordem), apesar de ter passado pelo processo 
de alfabetização, mas somente passou e não desenvolveu nenhuma 
identificação com o “mundo das folhas”. Mas o que um livro estaria fazendo na 
casa de um analfabeto de segunda ordem?! Como a semente-livro conseguiu 
chegar a um local tão inóspito ?! A explicação mais crível é que pode ter 
sido um presente de algum amigo gozador. A semente-livro, nesse ambiente 
estéril, árido, por falta de irrigação (leitura), não germina, estaria condenada a 
ser alimento para as traças e/ou cupins; ou então poderia servir para enfeitar 
a estante da sala, para mostrar aos visitantes, de maneira orgulhosa, que o 
proprietário é capaz de decifrar aquele conjunto de letras.
               Seja à noite ou pela manhã, o ambiente mais confortável para 
a leitura é cuidadosamente preparado. Construí minha mesa em forma de 
prancheta, especificamente para a leitura, com inclinação de 40 ° graus, a 
fim de deixar o livro numa posição adequada; fecho a janela e a porta, ligo 
o ar-condicionado, e fico numa espécie de bolha silente que me separa de 
maneira agradável dos animais barulhentos do mundo exterior, desta capital 
(Salvador) do escarcéu. 
               Durante o dia, pela manhã, reservo todo o tempo para a leitura de não 
ficção (sempre dois livros) e, à noite, reservo o tempo para a literatura artística; 
é uma escolha estratégica, pois acordo descansado para a leitura dos livros 
que exigem mais de mim. Assim, à exceção da literatura artística (romances, 
contos, crônicas etc), o turno da manhã “pede” filosofia, sociologia, psicologia, 
história ... A depender da identificação com o livro, no final da leitura posso 
estabelecer se ele merece uma releitura. Obedecendo a esse desejo, deixo, 
na minha biblioteca, muitos livros “puxados”da estante, ou seja, em evidência, 
lembrando-me a possibilidade de serem relidos; nessa possível releitura, 
o leitor provavelmente não será o mesmo, embora tenha o mesmo nome 
e CPF, e o livro, embora seja o mesmo que foi lido há tempos, poderá ser 
interpretado de outra forma, os assuntos serão relembrados e outros poderão 
acrescentar alguma coisa àquilo que já se conhecia; quer dizer, parece que 
se lê um outro livro. Também deixo “puxados” muitos daqueles livros que 
ainda não foram lidos, e que podem ser os próximos.  À noite, dedico-me à 
literatura artística, pois é uma maneira de sonhar acordado antes de sonhar 
dormindo. Esse tipo de leitura é uma oportunidade de viajar para outros 
lugares, mesmo estando sentado na poltrona do meu quarto. Para mim, a 
noite é mais propícia, tem mais clima para a literatura artística; nesse turno 
a não ficção deixa o cérebro mais agitado, mais “turbinado”, dificultando o 
relaxamento e, consequentemente, provoca a dificuldade em dormir. 
               É na literatura artística, principalmente nos romances de época, 
que eu encontro uma das melhores maneira de sonhar e de viajar. Não 
basta apenas a história em si do romance, é necessário, para tirar maior 
proveito da leitura, submergir na cultura de uma época diferente desta em 
que vivemos: costumes, indumentária, móveis, meios de transporte, meios 
de comunicação, valores, os dramas dos personagens... Caso o leitor preste 
mais atenção, um romance de época (minha preferência) pode se transformar 
em uma aula de história, sociologia, psicologia... Mas para que a literatura 
artística se transforme nesse amálgama é preciso envolver-se na leitura e 
entrar nessa “máquina do tempo”. 
               Eu sempre digo que o romancista que me agrada é aquele que, através 
da “alquimia literária”, transforma uma ficção, uma invenção, em convincente 
“realidade” para o leitor. É como se os personagens possuíssem vida própria 

e a história “tivesse acontecido” mesmo daquela forma. Isto é, eu não me 
sinto, ali, sentado, lendo o livro; é como se toda a história do romance 
estivesse acontecendo naquele momento, independentemente da minha 
leitura e de quem escreveu o livro. Muitos romances deixaram-me essa 
sensação, e um deles foi Os Irmãos Karamázov, de Fiódor Dostoiévski, lido 
há muitos anos e depois relido em 2017; os três personagens principais 
(Aliocha, Ivan e Dmitri) estão com os seus traços psicológicos ainda bem 
vívidos em minha memória.
               Como é prazeroso chegar à minha casa, depois de um dia 
de trabalho, e me preparar para a leitura dos próximos capítulos de um 
romance (principalmente dos escritores russos) ! Faço analogia com aquele 
que chega à sua casa com a intenção de assistir aos próximos capítulos 
da novela televisiva; nesta, as imagens já estão prontas (a tela da TV). 
Não é necessário, portanto, fazer qualquer esforço mental para imaginar a 
cena (imaginação mais passiva), e nem ser alfabetizado, pois os diálogos 
são apresentados em alto e bom som; não é preciso também fazer muito 
esforço para decifrar os símbolos da linguagem. Já na dramatização 
literária, o esforço mental é maior, e isso é um problema para as pessoas 
que têm o DNA dos bichos-preguiça; o leitor precisa se esforçar para 
transformar aquilo que lê em imagens (imaginação mais ativa, o cérebro 
seria como se fosse a tela de TV); os diálogos e/ou narrações escritos 
precisam ser interpretados, além de exigirem maior concentração do leitor 
e, a depender do rebuscamento do texto, maior vocabulário e capacidade 
cognitiva. Talvez isso explique um pouco o sucesso da TV; ela não exige 
muito do espectador, a não ser ter olhos de coruja e orelhas de asno.  
               Neste mundo da rapidez, da instantaneidade, da pressa, da 
ansiedade..., a leitura de livros parece algo anacrônico. O livro requer tempo; 
o mundo “moderno” oferece a “ausência” do tempo (instantaneidade). O 
livro requer ambiente tranquilo; o mundo oferece mais agitações. O livro 
requer a “ruminação”/processamento das informações; o mundo pede que 
você “engula” o mais rápido possível as informações oferecidas (tipo fast 
food), sem reflexão. O livro estimula a multiplicidade de ideias; o mundo 
pede que você se expresse de maneira monossilábica ou simplesmente 
permaneça mudo, complacente. Quer dizer, parece que o ato de ler livros 
está ficando em “desuso”, e para aqueles que se aventuram em lê-los 
de maneira mais prazerosa, é preciso que o ambiente (externo e interno) 
seja individualmente construído, e que  seja diametralmente oposto a este 
serelepe mundo do aqui e agora e da produtividade industrial.
               Em algumas situações, o acúmulo de gordura não é resultado de 
desleixo do indivíduo para com o próprio corpo, pode ser consequência 
de problemas congênitos de saúde, ou seja, situação em que o indivíduo 
é “vítima” da própria natureza. Em outras situações, que creio que 
representem o maior percentual, o peso excessivo pode ser consequência 
não só da preguiça física e/ou da falta de educação alimentar e/ou 
da falta de tempo do indivíduo para o exercício físico; este último caso 
poderia ter como causas o tempo excessivo dedicado ao trabalho e/ou 
o tempo dedicado à família. Quando não se tem tempo para cuidar do 
corpo, este cobra o preço: peso mórbido, estrias, problemas cardíacos e 
diversos outros problemas de saúde provocados pela falta de exercícios 
físicos. Fazendo apenas uma analogia, quais seriam as consequências 
para aqueles que têm preguiça mental e/ou falta de tempo para a leitura 
fora da sua área profissional ?  Da mesma forma que a falta de exercício 
físico pode provocar o acúmulo de gordura corporal, a preguiça e/ou falta 
de tempo para a leitura podem provocar um outro tipo de acúmulo: “o de 
sempre não ter o que dizer”. Assim, é muito comum encontrar um indivíduo 
competente em sua profissão, mas simplista nas suas opiniões em outras 
áreas do conhecimento. É óbvia a importância dessa especialização 
profissional, mas a falta de tempo (real ou autoengano) para a leitura de 
assuntos fora do seu mundo profissional, ou muitas vezes o desinteresse, 
faz com que o indivíduo “elimine”, para si, a maior parte do mundo no qual 
ele está inserido, com sua variedade, diversidade e multiplicidade. Assim, 
existem pessoas que nascem, vivem e morrem sem nunca terem lido, por 
exemplo, Dostoiévski; outros nunca ouviram falar dele!
               Daqui a alguns anos, talvez o único local em que se encontre 
uma biblioteca seja o dicionário, e muitos jovens não saibam sequer o que 
a palavra biblioteca significa ! Hoje, muitos livros podem ser condensados 
no chamado livro eletrônico, com economia de espaço. O problema desse 
tipo de aparelho eletrônico é a falta de estímulo visual, uma vez que os 
“livros” ficam “escondidos”. Quem tem uma biblioteca em casa sabe muito 
bem o que isso representa, pois a simples visão de livros nas prateleiras é 
um convite quase erótico à leitura. Assim, podemos “deflorar e violentar” os 
livros sem o perigo de recebermos um processo judicial por isso.
               Estando confortavelmente instalado no ambiente caseiro, quem 
nunca ouviu ou proferiu esta expressão: “Não tenho nada para fazer”. 
Para muitas pessoas, a TV foi a salvação para se “ter alguma coisa para 
fazer”; outras preferem as distrações na internet; outras preferem os jogos 
nos seus celulares para “matar o tempo”; outras preferem fofocar sobre 
a vida alheia (comum no ambiente de trabalho); outras preferem ficar 
sentadas, olhando para as unhas e se preocupando com os cabelos ... 
Existe um grupo de pessoas que, com certeza, nunca sentiu a necessidade 
de proferir aquela expressão anterior (“Não tenho nada para fazer”); 
elas fazem parte de uma “ilha” de privilegiados, que passaram anos nos 
bancos escolares e, como os estudos não se resumem às escolas, ainda 
continuam a “regar a semente-livro”, pois são conscientes de que, COMO 
SÃO ALFABETIZADAS, TÊM SEMPRE ALGUMA COISA PARA FAZER.

    LIVROS – fragmentos conectados     

Chegamos a Milano – a chamam de Milão em 
português – na madrugada do dia 19 de abril, 
sexta-feira, dia do índio no Brasil. Após dormirmos 

um pouco, até às 8h aproximadamente, saímos do hotel 
e fomos andar. Milano não é considerada uma cidade de 
muitas atrações turísticas. A catedral, belíssima, por dentro 
e por fora, os museus e arredores e mais alguma coisa. Mas 
eu fiquei fascinado com aquela cidade. Andar por seus becos 
e ruas em que bondes, carros, ônibus e pedestres convivem 
harmônicamente, me deu uma sensação que iria se repetir 
em outras cidades italianas: a percepção de como podem 
conviver o antigo e o novo, sem conflitos estéticos; um 
complementando o outro. Dia 20, partindo de Milano, fizemos 
um passeio de um dia a Lugano, Suiça, que fica a cerca 
de duas horas, de trem. A perfeição em forma de cidade, 
que tem como moldura os Alpes suíços, onde aguçamos o 
sentido da palavra civilização. 

Saí de Milano encantado com a beleza da cidade, em si, e 
com uma enorme expectativa do que viria a seguir. 

No dia 21, bem cedo, fomos de trem para Veneza. 
Esqueci meu encanto por Milano. O ineditismo da cidade 
na qual não circula nem uma bicicleta, envolveu a todos do 
grupo; éramos sete. A rotina: caminhar pelas ruelas e becos, 
nas pequenas e médias pontes, sobre os pequenos e o 
Grande Canal, que exploramos embarcados no Vaporetto – 
o transporte público normal de Veneza, espécie de “ônibus 
flutuante” –, e retornar ao hotel. Fazer compras, sentar, 
lanchar, voltar a andar, perder-se, como precondição para 
se achar, enfim. Não sei se no mundo existe uma cidade 
com as características de Veneza. A geografia que estudei 
definia ilha como uma porção de terra cercada de água 
por todos os lados. Veneza é mais que isso. Entrecortada 
de água por todas as suas entranhas, ultrapassa qualquer 
definição. Haverá algo assim no planeta?  Dia 22, passeio 
às ilhas de Murano e Burano. Até então, não havia sentido 
um frio que me fizesse recorrer ao casaco de couro que 
levara. Mas o tempo mudou. Começaram os chuviscos 
intermitentes e fui obrigado a ceder, deixando de lado meu 
orgulho conquistense de estar acostumado ao frio. Último 
dia na cidade, que alguns, inclusive eu, aproveitamos 
 para fazer o famoso passeio de gôndola. Assim deixamos 

Veneza. Com uma sensação de absoluta perplexidade, diante 
da sua singularidade.

Partimos para Firenze – Florença, em português. Decidi 
chamar as cidades italianas pelo nome próprio delas. Veneza 
e Roma têm os mesmos nomes em nossa língua. Em Firenze, 
ficamos em um hotel próximo ao mercado municipal. Acho que 
copiamos deles, pois é muito parecido com os equivalentes 
de São Paulo, Belo Horizonte e de outras capitais brasileiras. 
Mais becos e ruelas. Só que dessa vez deparávamos com arte! 
Considerada capital do Renascimento, Firenze esbanja arte. 
E não estou falando dos museus e catedrais. É arte na rua. 
Está ali, disponível, acessível a qualquer um. Caminhávamos, 
entrávamos em becos e ao sair..., deparávamos com arte. 
Estátuas em tamanho natural ou bem maiores, como o Davi, 
de Michelangelo, em praça pública. Uma réplica, em que os 
detalhes das veias das mãos e de estruturas anatômicas 
saltam aos olhos. Portas de igrejas e domos recheadas de arte! 
Minúsculas expressões artísticas de arte maiúscula. Sempre 
ouvi dizer que Firenze tinha essa característica: um museu a 
céu aberto. Não preciso mais que me digam: eu vi! A impressão 
que Firenze nos causou foi arrebatadora. Pessoalmente, no 
meu íntimo, cheguei a duvidar que Roma, para onde fomos 
em seguida, pudesse suplantar esse sentimento de amor por 
Firenze. No último dia na Toscana, região onde Firenze está 
situada, fizemos mais um passeio de um dia, a três cidades 
da região: Siena, San Gimignano e Pisa, onde visitamos a 
famosa torre entortada, cidade em que nada mais há para se 
ver. Se a torre não houvesse entortado, quase ninguém iria lá, 
pensei. Já Siena e San Gimignano são pérolas da Idade Média, 
lindamente preservadas, por onde caminhamos por mais becos 
e ruelas. Mais duas cidades surpreendentemente belas!

Chegamos a Roma dia 26, próximo ao meio-dia. A essa 
altura, vale registrar a delícia que é viajar de trem pela Europa. 
Já havia andado em Portugal. Os trens expressos atingem 
velocidades acima de 280km/h, são seguros, confortáveis, com 
sanitários, corredores e espaços em geral mais amplos que nos 
aviões. Apenas o roteiro da Toscana foi feito de ônibus, Todas 
as outras viagens foram de trem. Fiquei fã!

Belo Horizonte, 14 de maio de 2019.

Reinaldo Lopes Rocha

ROMA ETERNA - Parte I

por Reinaldo Lopes RochaFALA ASSOCIADO...

PROMOÇÃO MÊS DAS MÃES%%

TODA TERÇA E QUINTA
Sobrancelha de linha GANHA um Buço

Limpeza de pele GANHA uma massagem de 5 
minutos nos pés.

Decote + Axila ou Decote + Perna GANHA um buço
TODAS AS QUARTAS, QUINTAS E SEXTAS.

Escova + Hidratação + Prancha 
R$ 39,90

Reconstrução + Escova + Prancha 
R$ 59,99

Cauterização - R$ 59,99

EspaçoBeleza

Todas as QUARTAS-FEIRAS 
Escova

 R$ 20,00  (qualquer tamanho)

TODAS AS SEGUNDAS E TERÇAS
 Pé e mão R$ 20,00

Corte - R$ 20,00

Botox - R$ 80,00
Aplicação de Coloração

 R$ 20,00
Faça pé ou mão e GANHE  uma esfoliação
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REGRAS FORRÓ DA PROVIDÊNCIA
Dia 14 de junho, às 19h – garagem prédio anexo III

Inscrições e pagamentos na ASSERJUF até 12/06 às 19h

ASSOCIADOS:
 
- Terá direito, para uso próprio, a 1 pulseira e 4 
fichas (2 refrigerantes e 2 águas) e 2 pulseiras 
para uso de dependentes diretos, com acesso 
livre às diversas comidas típicas do buffet junino 
e licores.
 
- Filhos/Filhas até 15 anos de idade não precisam 
de pulseira de acesso. A entrada é livre, mas 
obrigatoriamente deverão estar inscritos 
previamente.

- Filhos/Filhas A PARTIR de 16 anos pagarão R$ 
15,00 (cada).
 
- O associado poderá adquirir convites extras 
para parentes ou amigos, no valor de R$ 30,00 
(cada), sem direito a fichas, mas com acesso livre 
às diversas comidas típicas do buffet junino e 
licores.

 - Entretanto, o acesso dos convidados à festa 
somente poderá se dar com a presença do 
associado que o convidou. Lembre-se: cada 
associado deverá se responsabilizar pela 
presença de seu convidado.
 
TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS:

 - Poderão adquirir um ingresso por R$ 15,00 
sem direito a fichas, mas com acesso livre às 
diversas comidas típicas do buffet junino e 
licores.
- Não poderão adquirir nenhum ingresso para 
outro convidado.
 
SERVIDOR NÃO-ASSOCIADO:
 
- Poderá adquirir um ingresso por R$ 30,00, sem 
direito a fichas, mas com acesso livre às diversas 
comidas típicas do buffet junino e licores.

*Serão comercializadas bebidas no local a preço de custo para todos os participantes.
**Não haverá troca entre fichas de refrigerante, água ou cerveja.

INSCREVA-SE JÁ: NO ESCRITÓRIO DA ASSERJUF OU NA XEROX DO JEFS.

(1) CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. 
(2) DESPESAS COM FOLHA; IMPOSTOS; 
CONTABILIDADE; JURIDICO; TELEFONE; 

INTERNET; BRINDES E PRESENTES.  (3 )OUTRAS 
CONTRIBUIÇÕES. (4) OUTRAS DESPESAS.

DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

A  Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta 
edição, o Demonstrativo Administrativo-Financeiro 
referente ao mês de FEVEREIRO/2019. Os documentos 
fiscais comprobatórios estão no escritório à disposição 
de qualquer associado. Para maiores esclarecimentos, 
a diretoria da ASSERJUF estará à disposição pelo 
e-mail: asserjuf@trf1.jus.br.

Caro(a) Associado(a),

PRESTAÇÃO DE CONTAS$$

R$ 37.213,94

R$ 34.937,06

R$ 2.276,88

R$ 13.536,58

R$ 10.209,88

R$ 3.326,70

  R$ 5.603,58

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

DESPESAS OPERACIONAIS ²

RESULTADO

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 4

RESULTADO

RESULTADO DO MÊS


