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Na última sexta-feira, 06/12, os servidores do NUAUD se despediram do 

servidor Águido Miranda Barreto, que se aposentou neste dezembro, deixando a 
Justiça Federal da Bahia após 34 anos de intensa dedicação.

Fundador do então Núcleo de Controle Interno, atual Núcleo de Auditoria 
Interna, Águido notabilizou-se na unidade por ter formado uma equipe de 
servidores unida e dedicada e pelas marcantes comemorações que promovia para 
preservar o prazeroso convívio entre os seus colegas.

Os contemporâneos como eu não esquecem do seu jeito humano de tratar 
cada um dos comandados, sem pressões, desarmonias, e da integração que 
promovia por meio dos aniversários, das confraternizações de sexta-feira e fim 
de ano, onde a regra era comemorar, ainda que não houvesse motivo aparente. 

No início dos anos 1990, nas sextas-feiras após o expediente, era comum que 
lotasse o seu carro de colegas para saírem pelos bares da vida, para “bebemorar” 
e jogar conversa fora. O que não ajudava era o desempenho do seu Chevette 
velho de guerra. Lotado, o indisposto carrinho insistia em não subir a ladeira lateral 
da sede: tínhamos que seguir a pé até um local plano e rezar pra seguir viagem 
sem parar novamente.

Suponho que a opção em integrar via confraternização possa ser explicado por ser Águido um herdeiro direto de Osmar Macedo, pela linhagem do Rei 
Momo: era como um encontro de trios na Castro Alves, um desfilar nos Filhos de Gandhi, um espremer-se nas cordas do Dodô e Osmar.    

Por ocasião de seus aniversários[¹] era comum, também, apresentar-se com doces, tortas e salgados, todos providenciados pela sua dedicada esposa 
Selma, que exagerava na quantidade de guloseimas para fazê-lo comemorar a data festiva entre os seus colegas de trabalho e muitos outros, vindos de 
todos os núcleos e de todas as seções.

Mas não era apenas a importante contribuição para a integração e a boa convivência que o caracterizou. Ele também trabalhava; e muito!
Foi membro de CPL, trabalhou na SEOFI, dirigiu o NUCOI, o NUCAD, a SECAD, o NUCAF, o NUCJU e, por último, supervisionava o arquivo judicial.
Águido não se dedicou ao trabalho, simplesmente: ele se dedicou à Justiça Federal da Bahia, de corpo e alma, até mesmo em momentos em que a 

sua entrega total à instituição representava prejuízos para si e para os seus familiares (testemunhei alguns desses momentos).
Águido despede-se da Justiça Federal da mesma forma como sempre se comportou: dedicado ao trabalho e às questões sociais. Atualmente exerce, 

com igual dedicação, o cargo de vice-diretor financeiro da ASSERJUF.
Servidor com este perfil mereceu dos colegas do então NUCOI e continua merecendo dos atuais integrantes do NUAUD o mais sincero agradecimento 

pelo que representou, tanto no que se refere ao exemplo de entrega ao trabalho quanto em incentivo à integração do grupo que comandou, legado que 
todos os seus sucessores devem honrar e se esforçar para manter vivo. Texto de: Zacarias Vitorino de Oliveira Filho

Homenagem do NUAUD ao colega  Águido Barreto
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Pip   ca  com  P  menta Luiz Goulart - 16ª Vara
18 ANOS NA 

MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA DE SÃO PAULO

Continuação da publicação nas próximas edições do Falajuf

Parte 2 do texto publicado na edição nº 768 do Falajuf

LARA – Filme alemão retratando um dia na vida de Lara. Nesta data ela faz 60 anos e seu filho Viktor se apresentará em um 
grande recital solo de piano pela primeira vez. Ela, no entanto, não foi convidada para o concerto, ao contrário do pai e da 
namorada dele. Mas Lara decide comprar os últimos ingressos para o show e os distribui de acordo com sua vontade. O filme 
revela aos poucos os contornos dramáticos da relação complexa desta mãe e de seu filho, as razões para o afastamento deles 
bem como a razão pela qual Lara tinha tantas dificuldades em aceitar o talento do filho.

LILLIAN- Um espetacular filme da Áustria baseado numa história real de uma jovem russa que sem emprego nos EUA, 
decide voltar a pé para a Rússia saindo de Nova Yorque. Com ferrenha determinação e alguns mapas, ela parte em uma 
longa jornada pessoal em um inspiradíssimo road movie pelo interior dos Estados Unidos onde ela cruza desertos, rouba 
comida, roupas e calçados, atravessa rodovias intermináveis, montanhas geladas, passa fome sede e frio, atravessa o 
Canadá até chegar ao Alasca por onde pretendia cruzar o estreito de Bering para a Rússia. O filme tem uma direção segura 
e nunca é lento ou monótono apesar de a protagonista não dizer uma única palavra por todo o filme.

PHOENIX- Excepcional filme da Alemanha que conta a história de uma cantora sobrevivente de um campo de concentração 
que ficou desfigurada. Após uma cirurgia plástica de reconstrução facial, ela volta a Berlim em busca do marido pianista. 
Quando finalmente o encontra, ele não a reconhece, mas como ela se parece com sua esposa, que ele acredita estar morta, 
o marido pede que ela o ajude a reivindicar a herança de sua mulher. Ela concorda, pois deseja descobrir se ele a amava 
ou se a traiu denunciando-a aos nazistas. O filme venceu o Prêmio da Crítica no Festival de San Sebastián. Trilha sonora de 
Cole Porter espetacular.

Encerramento da lista dos filmes classificados com 5 estrelas

DENTE DE LEITE- Filme da Austrália muito simpático que mostra o drama de uma adolescente muito doente que se apaixona 
por um jovem meio trombadinha (trombadinha australiano é claro), levemente envolvido com tráfico de drogas. Os pais da 
garota, sabendo que ela pode não viver muito, ficam apreensivos com a relação, mas veem que depois que o rapaz entrou na 
sua vida, ela passou a ter uma nova vontade de viver. A garota passa a ter um comportamento estranho, mas sua vida passa a 
ser mais interessante e até feliz em meio ao caos.

HORAS DE VERÃO – Filme francês do premiado diretor Olivier Assayas, homenageado 
pela Mostra (os outros são o palestino Elia Suleiman e o israelense Amos Gitai). Aqui vemos os caminhos de três irmãos 
de meia idade que se reencontram após a morte da mãe, herdeira de uma coleção de arte. Uma designer famosa, papel 
de Juliette Binoche, um professor universitário e um empresário com negócios na China, são confrontados sobre o fim da 
infância, as memórias e as visões diferentes do futuro.

CONTRA A PAREDE- Uma coprodução da Turquia e Alemanha do premiado diretor Fatih Akin, responsável pelos ótimos 
Do Outro Lado, Soul Kitchen e O Bar Luva Dourada. Aqui temos a história de um homem e uma mulher de origem turca que 
vivem na Alemanha e se conhecem num hospital para pessoas que tentaram o suicídio. Ele é um alcoólatra autodestrutivo 
e ela, uma jovem à procura de um casamento para se livrar da família opressora. Ela propõe a ele um casamento de 
conveniência, mas aos poucos o amor acaba surgindo em meio a conflitos existenciais e confrontos culturais. O filme 
ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim. Um filme que tem o DNA do diretor que não faz filmes fáceis mas nem por 
isso menos belos.

O CARCEREIRO- Nos anos 60, uma prisão do Irã precisa ser evacuada para construção de um aeroporto. Jahed, o carcereiro 
do local, está encarregado pela transferência dos presos para uma nova penitenciária. Mas ele descobre que um preso 
condenado à morte desapareceu. Um filme muito bom como acontece em geral no cinema iraniano. Consegue manter a tensão 
todo o tempo e tem uma trama bem amarrada com um belo final.

MEU NOME É SARA- Produção dos Estados Unidos mas que se passa na Europa durante a 2ª Guerra Mundial. Sara era uma 
judia polonesa que, aos 13 anos, teve a família inteira morta por nazistas. Após uma fuga para o interior da Ucrânia, ela rouba 
a identidade da melhor amiga e encontra refúgio em uma pequena vila, onde é acolhida por um fazendeiro e sua jovem esposa. 
Sara logo descobre os segredos sombrios que envolvem o casamento de seus empregadores, enquanto se esforça para proteger 
seu maior tesouro: a verdadeira identidade.

OLEG - Uma produção da Letônia e Bélgica e Lituânia conta a história de um jovem açougueiro da Letônia. Ele está em 
Bruxelas na esperança de ter uma vida melhor, mas cai vítima de um criminoso polonês que o explora. Ele deseja fugir 
das garras do bandido mas o homem é muito perigoso e Oleg não conhece mais ninguém na Bélgica e precisa se virar.

CAVALOS ROUBADOS-Produção da Noruega, Suécia e Dinamarca com o excepcional ator Stellan Skarsgård no 
elenco. Ele interpreta Trond que vive isolado em uma pequena vila da Noruega. Lá, ele reconhece Lars, um amigo de 
adolescência. O reencontro faz com que Trond tenha lembranças de 1948, quando era adolescente e passou o verão 
na mesma região com o pai. Na época, o jovem precisou lidar com a traição e o abandono do patriarca, que fugiu com 
a mulher por quem Trond estava interessado e que era a mãe dos seus amigos.

http://chacais-sempre-espreitam.blogspot.com/
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FEIRA NATALINA

O desfecho da feira foi tão aclamado que as suas atividades se estenderam para mais uma semana de exibição, encerrando 
seus exercícios na última sexta-feira (dia 6). A 1ª edição da Feira Natalina da ASSERJUF foi um sucesso absoluto, sendo 
bastante prestigiada e visitada por muitos 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. Agradecemos a todos os envolvidos e ao suporte da equipe da ASSERJUF, sempre se esforçando para 
organizar e realizar boas comemorações. A associação deseja a todos um feliz Natal e boas festas! Até o ano que vem!

falaJuf

DESTAQUES

A roda de conversa da psicóloga Dóris Fernandes sobre o tema “Síndrome de Burnout (esgotamento físico e mental)” ocorreu nesta quarta-feira, às 
13h30min no foyer da Justiça Federal, no fórum Teixeira de Freitas. Expositores da feira natalina e servidores da Justiça prestigiaram a profissional, 
explorando a temática da roda de conversa com perguntas diversificadas e grande interação. A ASSERJUF, mais uma vez, ajudando de forma proativa 

na organização da execução de mais um evento, visando a melhora da qualidade de vida do associado.

Aniversário
13/12 - Karina Pedreira Coelho
15/12 - Weber Antonio de Jesus Correa
15/12 - Antonio Carlos de Brito Ramalho

09/12 - Dra. Arali Maciel Duarte
10/12 - Claudia Silva Daniel
11/12 - Joao Izaias Ferreira
13/12 - Lygia Maria dos Santos Oliveira



Deseja publicar algo no FalaJuf? 
Envie para: 
falajuf@asserjuf.org.br

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

Caro (a) Associado (a)

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.

SEMPRE COM VOCÊ!

REDE DE DICAS Dicas para se cuidar no verão!!

1. Beber água com frequência: no verão é recomendado dobrar o consumo indicado para 
as outras estações (dois litros de água por dia). O ideal é beber aos poucos, em vários 
momentos do dia, pois assim, é possível manter o corpo hidratado o dia todo.
2. Beber água de coco e sucos: água de coco pode hidratar e também repor os nutrientes 
perdidos através da transpiração. Sucos que contam com água e nutrientes das frutas 
possibilitam uma hidratação muito eficaz, mas não substituem a necessidade de beber 
água.
3. Horário de exposição ao sol: o horário recomendado para exposição é antes das nove 
horas da manhã e após as 15 horas. No período de horário de verão: antes das 10 horas e 
após as 16 horas - evitando assim a grande incidência dos raios solares.
4. Uso constante de protetor solar: a radiação solar está presente a todo instante, mesmo 
que em menor intensidade. Por isso, a utilização de protetor solar é fundamental. Deve ser 
reaplicado a cada duas ou três horas, priorizando as áreas mais expostas como a face, 
orelhas e mãos. O ideal é aplicar um filtro com FPS no mínimo 15 para o corpo e FPS 30 
para o rosto.

http://www.stage-hair.com.br/stage-blog/item/83-10-dicas-para-se-cuidar-neste-ver%C3%A3o

FIQUE DE OLHO!
O brinde de final de ano já está 
disponível no escritório da ASSERJUF.  
 
O brinde do associado APOSENTADO 
poderá ser entregue ao portador 
autorizado.
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FALA ASSOCIADO! Por Denise Carneiro

A indignação pelo gesto provocador desse Presidente de criar o DIA DO RODEIO no 
MESMO DIA definido há muito tempo como de DEFESA DOS ANIMAIS me levou a fazer 
essa pergunta em um grupo de facebook conhecido por defender o governo: “precisa ser 
mau, truculento e provocador?”

Pois bem, a pergunta foi postada junto a uma foto do citado presidente se regozijando 
ao ver a tortura de um touro na arena medieval que invadiu nossos dias. Faltaram 
palavras não apenas a mim, como àqueles que possuem um mínimo de sensibilidade e 
contrariedade ao uso deplorável e ignominioso de animais para diversão sanguinária e 
criminosa nessas festas macabras.

Esperava eu, na ingenuidade que não quero perder, que os membros do grupo se 
permitissem o direito de discordar desse gesto lamentável de manchar com o sangue dos animais o dia que seria da sua defesa, por pura 
provocação a quem os defende. Sabe qual foi a reação da maioria do grupo? Postaram MEMES chamando Lula de ladrão.  Sim, e quanto 
ao fato relatado por mim? Nem uma palavra. Não satisfeita, perguntei: “Em que os animais se relacionam com o objeto dos seus ódios? Por 
acaso esses seres inocentes e indefesos são oposição ao seu governo? O que justifica esse massacre justamente em um dia como esse? 
Qual o motivo dessa torpe provocação?” As respostas variavam apenas na forma para dizer: “Lula vai ser preso novamente”.

Desisti de argumentar, postei no grupo algumas fotos indigestas para quem possui algum tipo de fleuma, como última tentativa, e saí do 
grupo. Naquele momento lembrei-me de uma frase antiga: “Conversar com ignóbeis é como jogar xadrez com pombos: eles derrubam as 
peças, sujam tudo e voam em galhardia como se tivessem vencido o jogo.”. 

Só nos resta acordar desse pesadelo.

PESADELO


