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19/01 - Madalena Castro Fahel  da Silva
19/01 - Suzana Nazare Andrade
19/01 - Sarah Trinchão de Jesus Barouh Alves
19/01 - Luiz Octavio Ferreira Aquino Sobral
19/01 - Nahum Galeão Ribeiro de Souza

13/01 - Leila Macedo Lessa
13/01 - Maria das Graças Gonçalves de Araujo 
15/01 - Walter Marques
15/01 - Marcus Vinicius Santana Silva
16/01 - Rommel Robatto

AGENDA CULTURAL

CINEMA

Os cabos Schofield (George 
MacKay) e Blake (Dean-
Charles Chapman) são 
jovens soldados britânicos 
durante a Primeira Guerra 
Mundial. Quando eles 
são encarregados de uma 
missão aparentemente 
impossível, os dois precisam 
atravessar território 
inimigo, lutando contra o 
tempo, para entregar uma 
mensagem que pode salvar 
seus colegas de batalhão.

Conhecido como "O 
Irlandês", Frank Sheeran 
(Robert De Niro) é um 
veterano de guerra cheio de 
condecorações que concilia 
a vida de caminhoneiro 
com a de assassino de 
aluguel número um da 
máfia. Promovido a líder 
sindical, ele torna-se o 
principal suspeito quando o 
mais famoso ex-presidente 
da associação desaparece 
m i s t e r i o s a m e n t e . 
Disponível na Netflix.

"Minha mãe é uma peça 3" voltou ao topo da bilheteria 
nacional, depois de cair para segunda posição com a estreia 
de "Frozen 2" na semana passada.
No período de quinta-feira (9) a domingo (12), mais de 1,2 
milhões de pessoas assistiram do filme de Dona Hermínia 
(Paulo Gustavo), o que gerou uma renda de R$ 21,9 milhões. 
A comédia já acumula R$ 110 milhões em três semanas em 
exibição.

'Minha mãe é uma peça 3' volta 
ao topo da bilheteria nacional e 

acumula R$ 110 milhões

Veja o ranking da bilheteria nacional:
 
1. "Minha mãe é uma peça 3" - R$ 21,9 milhões
2. "Frozen 2" - R$ 18,9 milhões
3. "Star Wars: A Ascensão Skywalker" - R$ 2,1 milhões
4. "Adoráveis Mulheres" - R$ 1,6 milhão
5. "Ameaça Profunda" - R$ 1,2 milhão
6. "O caso Richard Jewell" - R$ 339 mil
7. "Entre facas e segredos" - R$ 253 mil
8. "O Farol" - R$ 203 mil
9. "Parasita" - R$ 180 mil
10."Retrato de um Jovem em Chamas" - R$ 168 mil

Fonte: http://www.adorocinema.com/ Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2020/01/13/minha-mae-e-
uma-peca-3-volta-ao-topo-da-bilheteria-nacional-e-acumula-r-110-milhoes.ghtml

Indicados ao Oscar 2020

10 indicações, 
incluindo o Oscar 
de melhor filme

10 indicações, 
incluindo o Oscar 
de melhor filme

1917 O Irlandês
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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 3 do texto publicado na edição nº 769 do Falajuf
Continuação da lista dos filmes classificados com 3 estrelas

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

BABENCO - ALGUÉM TEM QUE OUVIR O CORAÇÃO E DIZER: PAROU- Documentário da atriz Bárbara Paz vencedor do 
prêmio de melhor documentário sobre cinema no Festival de Veneza. Vemos uma série de cenas  dos filmes do cineasta Hector 
Babenco. Ao perceber que não restava muito tempo de vida para Babenco que desejava ser protagonista da própria morte, a 
esposa decide gravar seus momentos finais onde o diretor revive sua trajetória no cinema e se desnuda em situações muito 
íntimas e dolorosas.

GAY CHORUS DEEP SOUTH – Um tocante documentário norte-americano dirigido por um 
brasileiro que estava na sala de projeção e apresentou o filme à plateia. O documentário mostra uma turnê do Coro de Homens 
Gays de São Francisco por vários estados do sul dos EUA. Mais de 300 cantores viajam pelo Mississippi, Tennessee, Alabama e 
Carolinas e se apresentam em igrejas, centros comunitários e salas de concerto, na esperança de unir o país em um momento de 
uma onda de leis discriminatórias anti-LGBT. As conexões que surgem oferecem um vislumbre de uma América menos dividida, 
onde as coisas que afastam (fé, política, identidade sexual) são deixadas de lado pelo poder da música.

CARTEIRO- Um filme argentino bem correto. Não excepcional, mas bem feito. A história de um rapaz que se muda para 
Buenos Aires dos anos 90 para trabalhar no correio central em meio a privatizações, aposentadorias voluntárias e uma 
crescente pobreza. Ele aprende os segredos das entregas e seus personagens. Durante uma entrega ele cruza com uma 
garota de sua cidade e passa a rondar o trabalho dela mesmo que isso quebre os códigos dos carteiros. Apesar de o filme 
demorar-se demais em cenas reiterativas do rapaz entregando cartaz, não chega a cansar. Cinema argentino, mesmo quando 
é regular ainda assim é acima da média geral.

PACARRETE- Fui assistir a esse filme por conta da atriz Marcélia Cartaxo, de quem sou fã. Também 
tem a participação do ótimo ator baiano João Miguel. Pacarrete é uma bailarina idosa, considerada louca, que vive numa cidade do 
interior do Ceará. Na véspera da festa de 200 anos da cidade, ela decide fazer uma apresentação de dança como presente. Mas 
ninguém se importa. Um filme lírico e que Marcélia carrega nas costas. Ela estava na sala em que assisti ao filme.

O JOVEM AHMED - Um filme belga dirigido pelos multipremiados Irmãos Dardenne conta a história de Ahmed, um adolescente 
muçulmano de 13 anos. Seguindo as palavras do seu sacerdote local, ele se convence de que sua professora é uma pecadora 
e decide matá-la. O garoto terá que lidar com as consequências de seu crime e com as tentações da vida ao encontrar o 
primeiro amor. O filme venceu o prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes. Os diretores dirigiram os também premiados: 
A Promessa, Rosetta, O Filho, A Criança, O Silêncio de Lorna, O Garoto da Bicicleta e A Garota Desconhecida.

FIM DE ESTAÇÃO - Filme do Azerbaijão que mostra uma família composta de um casal e um filho jovem. Eles convivem friamente 
como que se ignorando. As relações estão à beira de um colapso. O filho quer sair da casa dos pais; a mãe quer ter a própria vida e 
mudar de país e o pai só quer ser deixado em paz. Um incidente durante uma viagem à praia faz com que os conflitos aflorem. O filme 
recebeu o Prêmio da Crítica no Festival de Roterdã.

PAPICHA – Filme da Argélia, indicado pelo país para concorrer a uma vaga no Oscar de filme estrangeiro. Conta a história de 
uma jovem estudante de moda na Argélia dos anos 1990 quando o país está em guerra civil. Ela se recusa a deixar que o conflito 
a impeça de sair com as amigas e de levar uma vida normal. Os radicais ganham força e impõem censuras como de vestimenta 
para mulheres. A jovem decide lutar por liberdade e independência ao planejar um desfile de moda ameaçado pelos extremistas. 
Gostaria de ter apreciado mais este filme. Talvez o tema da moda ou a questão do universo feminino não sejam exatamente a 
minha praia. Creio que faltou ao filme alguma transcendência, para torná-lo mais abrangente.

LA LLORONA – Outro filme do diretor guatemalteco Jayro Bustamante (o outro é Tremores) e que foi o vencedor do prêmio de 
direção no Festival de Veneza. A história de um general que ordenou um genocídio no interior da Guatemala alegando combater 
guerrilheiros comunistas. Trinta anos depois, num processo criminal o general é absolvido. À noite, o general começa a ouvir o 
lamento do espírito de La Llorona que vem lamentar a morte dos filhos enlouquecendo aos poucos o general, sua esposa, filha 
e neta, cercados em casa por uma multidão que protesta dia e noite. Na trilha sonora a belíssima canção de título homônimo que 
também fez parte da trilha sonora do filme Frida com a cantora Chavella Vargas.

A ODISSEIA DOS TONTOS – Um correto filme argentino com o irrepreensível e onipresente Ricardo Darín além do seu 
filho, o também ator Chino Darín. Roteiro amarradinho e atuações perfeitas. A história é baseada no livro  La Noche de 
la Usina. O filme é dirigido por Sebastián Borensztein, responsável pelos ótimos Um Conto Chinês e Kóblic. A história se 
passa em uma Argentina de 2001 quando um grupo de amigos decide juntar dinheiro para reabrir uma cooperativa agrícola 
falida da sua pequena cidade. Mas a economia do país entra em colapso e eles descobrem que sofreram um golpe do 
gerente do banco. O grupo, então, decide montar um plano para recuperar o dinheiro.

O HUMORISTA- Um filme da Letônia e Rússia mostrando uma semana na vida de Boris, humorista judeu de stand-up sob grande 
pressão: mesmo sendo um comediante famoso, ele sofre com a censura em seu país e se sente frustrado quando os próprios censores 
o convidam para apresentações, como se ele fosse um bobo da corte. Mas ele tem um plano para se vingar. Um filme de humor negro 
muito bem feito com o amargor doce que se pode imaginar nessa situação.

SEM TÚMULO- Outro filme iraniano que aborda o luto. Quatro irmãos se unem para atender ao último pedido do pai: ser enterrado 
em uma vila distante, no meio do nada. O calor e os dias de viagem fazem com que a experiência seja terrível, principalmente 
quando o corpo começa a apodrecer no carro. A exaustão e a irritação fazem com que os irmãos briguem sobre de quem era a 
responsabilidade por cuidar do pai e se devem atender aos seus últimos desejos.

TRÊS VERÕES- Assisti a este filme no Teatro Municipal que pelo primeiro ano exibe filmes da Mostra. Fiquei impressionado 
com a beleza do lugar. O filme tem Regina Casé como protagonista e é uma comédia leve mas sua personagem lembra 
bastante a de Que Horas Ela Volta. A atriz, a diretora Sandra Kogut e os atores estavam na plateia do teatro. É a história de 
uma família em três verões sucessivos entre Natal e Ano-Novo numa mansão à beira-mar em que a personagem de Regina 
Casé é a caseira. Da riqueza e ostentação à prisão do empresário corrupto. O filme foca mais no que acontece com aqueles 
que gravitam em torno dos ricos anfitriões. Os personagens empregados da família é que são as estrelas do filme.
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CRÔNICA

“Eu enfrentei a morte.
 
Eu sinto que meu vínculo com o ceifeiro da vida é bastante vivo desde a minha infância. A vida da minha família deixa 
isso bem claro. Mas sem relações com ‘mortes matadas’, mas ‘mortes morridas’. E da pior forma possível. Pense em uma 
palavra mais pesada que câncer e depois jogue em mesa todos os seus argumentos. O triste é que as pessoas interpretam 
essa doença como algo que não tem mais jeito. 
 
‘O (a) senhor (a) está com câncer...’
 
Receber algo assim é difícil de digerir, por isso é importante amenizar o estresse e o emocional da pessoa. Isso vai de 
pessoa para pessoa, pois somos seres humanos, certo?
 
Eu entendo minha mãe, sério. Agora eu entendo de verdade. Você receber uma notícia de que a morte pode chegar muito 
mais rápido do que você imagina é preocupante. Todos nós vamos morrer um dia, isso é um fato inegável. Mas câncer? 
Tantas peças a serem planejadas, tantos projetos para serem desenvolvidos...
 
Acho que isso é uma tremenda sacanagem da vida.
 
Vamos tentar cortar o mal pela raiz, mesmo que isso signifique ter que retirar meus seios para permanecer viva. Exames 
e mais exames para recuperar todo meu tempo perdido com essa doença. Seres humanos são um saco, mas terei que ter 
paciência para resistir. As pessoas são imperfeitas, mas não significa que precisam permanecer no erro sendo grossas e 
indelicadas. Estamos vivendo para servir o próximo, e isso deveria ir além da nossa concepção de vida.
 
É engraçado eu dizer isso, mas eu agradeço à morte por ter passado pela minha vida. Não é nenhuma brincadeira isto que 
digo. A ‘boa’ companhia do câncer na minha história mudou meu jeito de ser, minha maneira de viver a vida. Nossas ações 
refletem quem somos hoje, então aja diferente. Pense cinquenta vezes antes de atirar a flecha do seu arco.
 
A morte me tornou quem eu sou hoje.
 
Ela é uma grande amiga minha. E eu a enfrentei.”

Pedro Chrysostomo

HUMOR

Crônica inspirada na vida de 
 
Meran Muniz da Costa Vargens
Professora Associado I da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia
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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!


