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Onde as Pedras Caem...

Começaram por queimar metaforicamente todo o arcabouço jurídico garantidor de direitos na esfera trabalhista, civil, humanos 
coletivos e individuais.
De repente vimos queimar o Ministério do Trabalho, o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto da Criança e do Adolescente,  
a FUNAI,  os Processos de Demarcação de Terras Indígenas, a Proibição da Caça Esportiva, as Normas das Reservas 

Ambientais, a CLT (segue queimando direitos que resistiram à reforma trabalhista), as Normas Regulamentadoras do Trabalho, as várias 
páginas da Constituição Federal, páginas da Lei  8112, acordos internacionais de tratados ambientais e trabalhistas, leis de proteção 
a refugiados,  projetos educacionais em todos os níveis e de pesquisa científica, educação pública, a saúde pública,  o Tratado do 
Mercosul,  a Política de Saúde Mental,  as Normas do uso de agrotóxicos, a conquista histórica da Seguridade Social e nosso direito 
à aposentadoria, etc. etc, e na sanha incendiária enlouquecida, pegaram gosto e saíam da metáfora para a literal tocando fogo na 
Amazônia!
Para colocar a faixa presidencial essa figura tragicômica precisou do apoio de vários setores inclusive dos que discordam dele em vários 
aspectos, como os liberais e sociais democratas. Porém muitos deles apoiaram esse piromaníaco que começou colocando bomba no 
quartel onde trabalhava, e anos depois de uma atuação pública medíocre lhe deram indulto para queimar todo o País!
Graças a esse grande catarse nacional se abriu com êxtase a caixa de pandora, e o brasileiro acordou no inferno!
Vamos sobreviver a isso? Dizem que depois de saírem todos os males dessa caixa sairia a esperança. Rogo que ela venha como a fênix 
e que reconstruamos, das cinzas, o que restou desse País!

NOSSO PRESENTE E FUTURO QUEIMAM. É URGENTE RECONSTRUÍ-LO!

Por Denise Carneiro

LUTO COLETIVO

O luto decorre sempre de uma perda. Das mais 
simples, superficiais, às mais profundas. Quando 
em criança perdíamos um brinquedo de que 
gostávamos muito, o sentimento era de perda e 

demorávamos algum tempo até ficarmos livres da sensação ruim 
que nos acometia. O luto por entes queridos é dos mais difíceis. A 
esse processo se dá o nome de elaboração de lutos. 

O sentimento predominante que percebo hoje nesta 
Seccional, o clima organizacional, para usar uma linguagem técnica, 
é de luto. Luto coletivo. Estamos perdendo direitos e acumulando 
deveres. As vagas deixadas pelos colegas que se aposentam, e 
não são poucos, vão sobrecarregando os que ficam. Perderemos, 
com a reforma da previdência, o direito de nos aposentar da forma 
como foi prometida, - leia-se, contratada. É um luto antecipado. 
Temos tido perdas inflacionárias nunca totalmente repostas. Luto 
passado. Perdemos o direito de programar as nossas vidas da 
forma que as tínhamos programado, com a perda do horário de 
expediente anteriormente existente. Luto presente. São muitas as 
perdas. Muitas expectativas frustradas; muitos lutos a elaborar.

Como funciona a nossa psique nessas situações? Depende 
de cada um. De como cada qual administra suas emoções, de 

Por Reinaldo Lopes Rocha
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como elabora seus lutos, enfim. Por vezes, faz-se necessário 
recorrer a ajuda profissional.

Alguns colegas, os que têm quintos incorporados, vivem 
atualmente uma situação de luto antecipado iminente, pois o 
STF está a decidir sobre a manutenção, ou não, dos quintos. 
A decisão, até agora, de que os quintos serão descontados 
dos futuros aumentos, para quem não recebe por decisão 
transitada em julgado, é um luto a conta-gotas.

Colegas de algumas varas desta Seccional estão a 
viver um outro luto antecipado. A possibilidade, que espero, 
não se concretize, de serem compulsoriamente transferidos 
para o interior do estado. Aí seria não apenas um luto, mas um 
kit complexo de perdas e lutos.

Onde vamos parar! De luto em luto, de perda em 
perda, de frustração em frustração, está sendo construído 
um ambiente de total desestímulo aos servidores. Não temos 
mais o orgulho de dizer que trabalhamos na Justiça Federal! 
Ou será que alguém ainda o tem? A motivação deixou de ser 
uma regra para se tornar uma exceção, com desculpa da rima 
inapropriada.

Aí eu escuto falar em Gestão de Pessoas, Planejamento 
Estratégico e outras pérolas semânticas criadas pelos 
burocratas de plantão. Quanta incongruência! As situações 
que estão nos afligindo seriam minoradas se, efetivamente, 
tais ferramentas administrativas fossem usadas com o objetivo 
de nos preservar, minimamente, das mazelas recorrentes 
em um país chamado Brasil. Mas, ao contrário, servem para 
piorar o que já está ruim. 

Deixo aqui este manifesto que não tem a intenção 
de apontar culpados, nem de propor soluções. A intenção 
é apenas dar vazão a um sentimento que me aflige e que, 
penso, aflige grande parte dos servidores desta Casa. 

Que a força do universo nos dê alento e coragem nessa 
travessia, na elaboração de todos esses lutos!

Destaques - Eventos

O novo livro do Desembargador Wilson Alves de 
Souza, denominado “Terras devolutas como outro 
tipo de propriedade”, foi lançado na última sexta, 
dia 30, com um breve coquetel para os convidados 

presentes. O evento ocorreu no Auditório Dias Trindade, no 
Fórum Teixeira de Freitas, da Justiça Federal, no bairro de 
Sussuarana. Familiares, colegas de trabalho e alunos do juiz 
compareceram à cerimônia para prestigiar sua mais nova obra.

LANÇAMENTO DO LIVRO 
"TERRAS DEVOLUTAS COMO 

OUTRO TIPO DE PROPRIEDADE"

Só devia ser primavera
Nas esquinas pelos 

quintais
Replantando em velhos 

canteiros
Novas flores que ninguém 

viu
Só porque um vento 

chamado paixão
Nos prometeu ainda ser 

furacão
Derrubar construir e decifrar

Segredos da terra
Sem descanço sem 

despertar
Como a ave que faz um 

ninho
Vem na mão de seu caçador

Só porque existem mais 
coisas no ar

Que o coração jamais 
sonharia ter

Sem parar de correr
Criar um homem tão 

diferente
Que ninguém reconhecerá

Só porque qualquer 
primavera

Pode ser promessa demais
Bem além do fogo que vai 

nos queimar
Irão brilhar as luas de 

Júpiter
E o sol tropical

Poder dançar nos olhos da 
terra

No seu corpo sonhar

SOL DE PRIMAVERA

Beto Guedes



DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

JUNHO 2019

A  Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição, o 
Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao mês de 
MAIO/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$$

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

DESPESAS OPERACIONAIS ²

RESULTADO

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 

RESULTADO

RESULTADO DO MÊS

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

PRESENTES.  (3 )OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (4) OUTRAS DESPESAS.

4

R$ 37.762,94

R$ 45.979,66

- R$ 8.216,72

R$ 15.705,02

R$ 8.776,27

R$ 6.928,75

- R$ 1.287,97

Vendo/alugo 

Quarto/sala em Alphaville 
Contato: (71) 98829-4937 

(Ana Carla Aguiar Brito Furrer)
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AGENDA CULTURAL

Depois de três temporadas de 
sucesso, o espetáculo “Loloucas” 
desembarca em Salvador nos 
dias 06, 07 e 08 de setembro, 
no Teatro Jorge Amado. A peça 
é o resultado das reflexões da 
atriz, autora e roteirista Heloísa 
Périssé sobre a entrada na casa 
dos 50 anos, e exalta também a 
amizade com a parceira de longa 
data Maria Clara Gueiros, sua 
companheira de cena, e Otávio 
Muller, diretor da montagem. As 
atrizes dão vida a duas velhinhas 
para falar, com humor, sobre a 
inexorável passagem do tempo e 
os laços que as unem.

Loloucas

Em cartaz novamente no 
Teatro Gamboa Nova, em duas 
quartas de setembro, 04 e 11, 
sempre às 19h, o espetáculo 
Soma-Afrontamento, uma 
montagem coletiva que visa 
discutir de maneira ampla diversas 
questões sociais. O Coletivo João 
Ninguém é um grupo informal 
sem fins lucrativos que atua nas 
áreas de teatro e hip hop. Surgiu 
em 2006, idealizado pelo o ator 
e rapper Ailson Leite, composto 
por artistas independentes unidos 
pela utilização da arte como 
ferramenta de inclusão social, 
criando oportunidades e ajudando 
a profissionalizar artistas.

Soma Afrontamento - 
Coletivo João Ninguém

TEATRO

Pouco após a morte de dona 
Carmelita, aos 94 anos, os moradores 
de um pequeno povoado localizado no 
sertão brasileiro, chamado Bacurau, 
descobrem que a comunidade não 
consta mais em qualquer mapa. Aos 
poucos, percebem algo estranho na 
região: enquanto drones passeiam 
pelos céus, estrangeiros chegam à 
cidade pela primeira vez. Quando carros 
se tornam vítimas de tiros e cadáveres 
começam a aparecer, Teresa (Bárbara 
Colen), Domingas (Sônia Braga), 
Acácio (Thomas Aquino), Plínio (Wilson 
Rabelo), Lunga (Silvero Pereira) e 
outros habitantes chegam à conclusão 
de que estão sendo atacados. Falta 
identificar o inimigo e criar coletivamente 
um meio de defesa.

Bacurau

CINEMA

Los Angeles, 1969. Rick Dalton 
(Leonardo DiCaprio) é um ator de 
TV que, juntamente com seu dublê, 
está decidido a fazer o nome em 
Hollywood. Para tanto, ele conhece 
muitas pessoas influentes na 
indústria cinematográfica, o que os 
acaba levando aos assassinatos 
realizados por Charles Manson na 
época, entre eles o da atriz Sharon 
Tate (Margot Robbie), que na época 
estava grávida do diretor Roman 
Polanski (Rafal Zawierucha).
Data de lançamento: 15 de agosto 
de 2019 (Brasil)
Direção: Quentin Tarantino
Roteiro: Quentin Tarantino
Gêneros: Drama, Comédia

Era Uma Vez em 
Hollywood

Fonte: http://agendacultural.ba.gov.br/


