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Aniversário
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

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

falaJuf
Feira NatalinaDESTAQUES

A primeira edição da Feira Natalina da ASSERJUF está 
sendo um sucesso, bastante prestigiada por diversos 
servidores da Justiça. Com variados stands nas suas 

diversas temáticas como artesanato, cosméticos, aromatizantes 
e gourmet, muitas pessoas conseguiram desfrutar da diversidade 
da feira, além de aproveitar o espírito natalino do evento. A feira 
ainda está em pleno vapor, e estará aberta até sexta deste mês 
(dia 6). Agradecemos a todos os envolvidos e ao suporte da 
equipe da ASSERJUF, sempre se esforçando para organizar e 
realizar boas comemorações. Visite os stands e boas compras!
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Pip   ca  com  P  menta

Mais um ano bati meu ponto na Mostra Internacional de Cinema de 
São Paulo que neste ano teve a sua 34ª edição.

Em um ano marcado por problemas de financiamento cultural e um 
crescente empobrecimento das artes no país vítima de um governo 
estúpido e ignorante, a Mostra pela primeira vez não teve o patrocínio da 
Petrobrás, sua parceira histórica. Mas nem por isso os cinéfilos ficaram 
a ver navios.

Com mais de 320 filmes, o mesmo dos anos anteriores e mais de 1.100 
sessões em 27 salas diferentes, houve filme para todos os gostos. Este 
ano, tive sorte de ver na maioria das minhas escolhas, filmes acima da 
média.

Comprei outra vez o passaporte de 40 ingressos que custou o mesmo do 
ano passado. Por R$ 374,00 cada filme custou menos de R$ 10,00. Muito 
abaixo do valor de uma meia-entrada. No final, acabei assistindo a 44 
filmes mas quatro deles foram convites que ganhei da Central da Mostra.

Todo ano eu encontro as mesmas pessoas de tanto que frequentamos 
as Mostras. Tem gente de todo lugar, cariocas, mineiros, paulistas, 
nordestinos de todos os estados, é uma confraria mas fica chato quando 
a gente fica se batendo com a mesma pessoa em todo filme e a pessoa 
insiste em dizer quais os seus favoritos e irrita porque às vezes a gente 
não viu o filme ou não gostou do tal filme que o outro adorou.

Como quase sempre acontece, 
os filmes premiados ou eu não 
assisti porque não eram do meu 
interesse na hora da seleção, ou 
porque eu não concordo com a 
premiação. O queridinho da Mostra 
este ano ganhou o prêmio do júri de 
documentário e também o prêmio da 
crítica de melhor filme internacional: 
Honneyland. Acho justa a premiação, 
mas o prêmio do júri de ficção para 
Dente de Leite não me pareceu justo. 
Vi filmes melhores.  

O prêmio do júri de melhor ficção 
para novos diretores ficou para 
System Crasher, um filme que vi ser 
muito elogiado nas filas, mas que 
não consegui encaixar na minha 
programação.

O mesmo aconteceu com o filme Parasita, que ganhou o prêmio do 
público para melhor ficção internacional.

Os dois prêmios do público de melhor documentário brasileiro, melhor 
filme de ficção brasileiro e melhor filme de ficção internacional foram 
respectivamente para Chorão: Marginal Alado, Pacificado e A Grande 
Muralha Verde, filmes com temáticas que estão anos luz distante da 
minha preferência.

Aqui estão os meus filmes por ordem de favoritos:

O PÁSSARO PINTADO – O melhor filme que vi na Mostra. Uma produção da Ucrânia. Espetacular. Acompanha as desventuras de um 
menino judeu durante a 2ª Guerra Mundial. Perseguidos pelos nazistas, seus pais o deixam com uma tia que morre e o garoto é obrigado 
a sobreviver sozinho. Ele vaga pelo interior, por aldeias e fazendas e no caminho, encontra várias pessoas e sofre com a brutalidade de 
camponeses supersticiosos e testemunha a violência de soldados russos e alemães. Um filme belíssimo, tocante e muito violento com 
uma interpretação excepcional do garoto e participações luxuosas de atores como Udo Kier, Stellan Skarsgård, Harvey Keitel, Julian 
Sands em algumas pontas.

SIBYL – Produção francesa e belga conta a história de Sibyl, uma psicóloga que deseja ser escritora. Decidida a realizar seu sonho, ela 
dispensa alguns pacientes para ter mais tempo livre. Mas a inspiração não vem. Até que ela conhece uma nova paciente, Margot, jovem 
atriz que se prepara para gravar um filme. A vida de Margot é tão interessante que Sibyl decide usar seus relatos como inspiração para uma 
obra de ficção. Logo, o filme de Margot e o livro de Sibyl, perigosamente, começam a se misturar com o passado e o presente das mulheres. 
Várias cenas são filmadas na ilha vulcânica italiana de Stromboli, cenário também do filme clássico homônimo de Roberto Rosselini, de 
1950, com Ingrid Bergman.

 

LABIRINTO - Um brilhante filme iraniano. Espetacular. Uma história de suspense cheia de reviravoltas e tramas dentro de tramas dentro de 
outras tramas. Começa com uma criança desaparecida, um casal que está prestes a emigrar do Irã, uma investigação policial, intrigas e farsas. 
A família é cheia de segredos e o desaparecimento do menino começa a mostrar como desaba um castelo de cartas.
 

TEERÃ-CIDADE DO AMOR – Filme iraniano muito bonito e singelo conta a história de três personagens desencantados com a 
vida: um ex-tricampeão de fisiculturismo, a recepcionista obesa de uma clínica de beleza e um cantor religioso deprimido. Todos em 
busca do amor. O filme trata da solidão de um modo democrático numa cidade que parece não os enxergar. Chamou-me a atenção 
o modo delicado com que o diretor mostra o desejo homoafetivo do fisiculturista, algo a se registrar numa cultura islâmica machista e 
homofóbica como o Irã.

HONNEYLAND – Super-premiado documentário da Macedônia do Norte. Numa vila isolada, uma mulher de mais de 50 anos cuida de uma 
colônia de abelhas e da velha mãe doente. Um dia, uma família turca itinerante se instala ao lado da sua casa e tira totalmente sua paz com 
sete crianças barulhentas e mais de 100 vacas. Ela a princípio se anima e divide seus conhecimentos de apicultura, mas ela acaba sendo 
vítima da ganância do patriarca da família turca que ameaça o seu modo de vida e seu sustento. O documentário recebeu vários prêmios 
como o Grande Prêmio do Júri no Festival de Sundance, além dos dois mais importantes das Mostra.

TREMORES – Uma produção da Guatemala conta a história de Pablo, um homem bonito e másculo de 40 anos, pai de um casal adorável 
de crianças. O filme tem início com uma tensa reunião da família fortemente evangélica que acaba de descobrir que o homem é gay. Os 
pais e irmãos de Pablo, bem como a família da sua esposa e até os empregados da família abastada se envolvem no processo de tentativa 
de “cura” e reversão da “doença”. Pablo tem que sair de casa, perde o emprego pelas intrigas da família, sua vida vira um inferno e ele 
é proibido de ver os filhos pela Justiça com insinuação de pedofilia. Pablo sofre apesar de ter o apoio do namorado que tenta fazer ele 
lutar sem se deixar dominar. Tudo ocorre entre vários tremores de terra sob a cidade, como metáfora do que acontece na vida de Pablo.

LIMPEZA- Produção da Coreia do Sul muito boa, como costumam ser filmes sul-coreanos. A história de Ju, faxineira cujo filho morreu de uma 
doença cardíaca. Sua vida se resume a trabalhar, beber e ir à igreja. Ela sofre com a dor da perda do filho e do divórcio, mas as coisas realmente 
a ameaçam quando surge em sua vida, saído da prisão, um jovem que vem a ser o menino que ela e o ex-marido sequestraram para conseguir 
o dinheiro da operação do falecido filho. Esse encontro do destino faz com que Ju não descanse enquanto não resolver essa dívida do passado 
até porque o dinheiro que pagou o resgate do garoto levou à morte de outra pessoa.

CASTELO DE SONHOS - Outro filme iraniano excelente. Quando a mãe de seus filhos está em estado terminal no hospital, um homem 
volta para sua família após anos ausente. Ele não tem outra opção, senão levar os filhos com ele numa viagem. Mas para onde, já que ele 
não conseguiu construir o castelo dos sonhos imaginado pela mãe das crianças? O casal de crianças é ótimo e trata-se de um clássico 
road movie com os melhores ingredientes do gênero. Uma preciosidade.

Luiz Goulart - 16ª Vara18 ANOS NA 
MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA DE SÃO PAULO

Continuação da publicação nas próximas edições do Falajuf
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FALA ASSOCIADO!

Quarta-feira, 14 de abril, dia em que as chuvas castigaram de forma impiedosa Salvador e Região Metropolitana.

Saí do trabalho por volta das 19h e fui alertado por uma colega: 

- soube que uma ponte caiu em Lauro de Freitas, Reinaldo. 

Imediatamente liguei para o celular de meu filho, que voltava para casa com a mãe. Eles haviam conseguido passar e chegaram em casa sem 
maiores problemas. Mas a tal ponte caída não foi confirmada nem desmentida.

Dirigi-me à Pituba, Caminho das Árvores, para pegar minha filha e fiquei ilhado durante uma hora, em cima da calçada, esperando que a chuva 
amenizasse e a enxurrada que inundava a rua baixasse para que pudesse chegar até o local onde ela se encontrava me esperando. Pelo menos 
deu para assistir, na íntegra, a uma entrevista do candidato à presidência pelo PSDB, José Serra. 

Saímos pela avenida Magalhães Neto e optei pela orla, até Itapoan, percurso menos sujeito a alagamentos. Seguindo pela avenida Dorival Caymme 
chegamos rapidamente nas proximidades do aeroporto, onde um grande engarrafamento nos esperava à entrada de Lauro de Freitas.

Tudo bem. Depois de tanta chuva um engarrafamento é normal. Por mais lento que esteja, daqui à uma hora, no máximo, estaremos em casa. Eram 
21h20m.

Às 22h30, passávamos pelo Mac Donald’s de Lauro de Freitas, que em dias normais fica a menos de um minuto do complexo viário Dois de Julho. 
A essa altura eu já estava desconfiado de que algo de mais grave acontecera. Minha esposa informou-me pelo celular – ô aparelhozinho abençoado 
nessas horas – que o rio Ipitanga transbordara e cobria a ponte que fica entre as lojas Ricardo Eletro e Insinuante, ainda em Lauro de Freitas. Mas 
a principal indagação minha era: porque a extrema lentidão daquele engarrafamento. Se ninguém estivesse passando estaria tudo parado, mas 
andávamos! Por que tão lentamente?

Quase meia-noite. Estávamos próximos ao Shopping Litoral Norte, no retorno do restaurante Torre de Pizza, uns três km à frente. Pena que já 
estava fechado, pois a fome apertava. Fome, sono, sede, apreensão, ansiedade, cansaço e, lá no fundo, o receito de que alguém se aproveitasse 
da situação para fazer uma limpa geral. Mas a noite estava tão complicada que nem bandido quis arriscar sair de casa, imaginei.

Comprei sanduíches e suco em lata num posto próximo, que aproveitou para faturar.

Às 02h, já no dia 15, quinta-feira, chegamos em frente à Ricardo Eletro. Lari dormia no banco do carona e eu, entre cochilos e pequenos avanços 
cheguei próximo ao local fatídico. Saltei. Várias pessoas circulavam entre os veículos e, como eu, se dirigiam até a ponte para ver de perto. A 
situação era a seguinte: formara-se uma imensa lagoa que cobria a ponte. Ônibus, caminhões e utilitários maiores entravam na lagoa, passavam 
pela ponte da qual se viam apenas as partes mais altas das laterais, e seguiam adiante. Os carros de passeio paravam. E aí o trânsito travava até 
que outros caminhões e ônibus conseguissem chegar ao local e passassem, liberando alguns metros de pista.

Uma senhora em um Uno Mille apelou para a fé. Benzeu-se, engatou a 1ª, acelerou e passou espargindo água pra tudo que é lado. Saiu lá adiante 
e foi embora. – Vai ter fé assim no inferno! Pensei.

Já eram quase 04h.

A chuva tinha parado há muito e as margens da lagoa recuavam lentamente. Decidi esperar o dia clarear para fazer nova avaliação antes de arriscar. 
Novos cochilos e avanços. Às 05h30m, aproximadamente, a fome voltou a incomodar. Lari acordou meio tonta:

 - Ainda estamos aqui, pai?

- Daqui a pouco vou passar, filha. A água está baixando. Um suspiro percorreu meu corpo. Não podia decepciona-la. 

O dia amanhecera! No posto ao lado um cidadão de bicicleta vendia pastéis. Eram 06h. A multidão faminta acorreu. Fui lá, comprei e voltei para o 
carro. A essa altura só havia mais dois carros à minha frente antes da ponte. Um cara chegou na janela do carro e falou: 

- Tem muita gente aí atrás querendo passar. Se você não for passar, encoste. Dos carros à minha frente, um passou, outro encostou. Era minha 
vez. Lembrei-me da mulher do Uno. Engatei a 1ª, acelerei e....fui, banda mel. Saí do outro lado buzinando, comemorando eufórico. Lari desabafou: 

- Não agüentava mais ficar lá meu pai!

Chegamos em casa por volta das 06h30m. Foi uma noite para apagar da memória, mas acho que jamais esquecerei.

UMA NOITE PARA ESQUECER
Por Reinaldo Lopes Rocha

Salvador, 23 de abril de 2010
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REDE DE DICAS

Liberação Instrumental de Tecidos Moles é uma técnica que utiliza acessórios (raspadores) para melhorar a 
mobilidade dos tecidos conectivos e musculares, gerando alívio das dores e lesões, com pouco tempo de 
manipulação. Essas ferramentas potencializam e auxiliam os efeitos da técnica, proporcionando melhores 

resultados, com menor esforço e menos dor para o paciente, podendo ser associadas a técnicas manuais. O 
Fisioterapeuta Carlos Henrique Tourinho utiliza essa técnica e atende no Espaço Terapêutico da ASSERJUF, às 
segundas e quartas-feiras (manhã) e sextas (manhã e tarde).

Contato: Ramal 2732

Que tal matricular o seu filho em uma das escolas 
conveniadas da ASSERJUF? Pois é, associado 
também tem essa vantagem. Não perca a chance de 
ECONOMIZAR e obter descontos nos estudos dos seus 
filhos! 

Vale lembrar que os associados têm descontos 
especiais, que variam de 10% a 50%. Não perca 
esta oportunidade. Para conferir TODAS as escolas 
conveniadas e outros convênios, entre em nosso site: 

 
www.asserjuf.org.br/convenios

FISIOTERAPIA


