
09/01 - Ana Maria de Assis Oliveira
10/01 - Taíse Silva Rocha
11/01 - Luiz Quaresma de Mello Neto
11/01 - Selma dos Santos Velame
12/01 - Jadson de Mesquita Serra
13/01 - Clarissa Miriam Coelho Seixas
14/01 - Geraldo Araujo Sacramento
14/01 - Edna Maria de Oliveira Manhaes Silva
15/01 - Cátia Virginia Silva Gonçalves Varjão
15/01 - Andrea Souza Barreto
16/01 - Antonio Walker Silva Matos
16/01 - Maria das Graças dos Santos Oliveira

01/01 - Albanir Bezerra da Silva
01/01 - Plinio de Oliveira Junior
02/01 - Paulo Romero Varjão Silveira
03/01 - Alexandre de Ataide Delgado
03/01 - Ana Virginia Motta Lavigne de Lemos
03/01 - Mariana Ribeiro de Sá Teles
04/01 - Paula Cristina Paranhos Arruty
06/01 - Silvio Marcos Almeida dos Anjos
06/01 - Maria de Lourdes Assemany
07/01 - Waldelino Barbosa de Santana  Junior
07/01 - Maria Elieide Machado Leite Magalhaes
08/01 - Maria de Fatima Mendes de Jesus Sena
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16/01 - Valdiva Maria Pinheiro Feijão
17/01 - Micheline Barreto Times de Carvalho
18/01 - Dr. Carlos D'Ávila Teixeira 
18/01 - Vera Lucia Oliveira dos Santos
18/01 - Tânia Rebouças
19/01 - M Josepha Sonia Valente C. Fiscina
19/01 - Aline Cristiane Aguiar Pereira
20/01 - Adriana Gaudenzi Monteiro Loyola 
20/01 - Carlos Frederico Meira Cordeiro
20/01 - Ciro Augusto Rodrigues Silva
20/01 - Claudio Teixeira de Carvalho
20/01 - Sidinei José de Souza

21/01 - Rubia Meire Ferreira de Freitas
25/01 - Lideval Santos da Silva
26/01 - Juciel dos Reis Ferreira
26/01 - Rosilene Reis Bittencourt Brault
27/01 - Adriana Pinho Joazeiro
27/01 - Doris Fernandes
27/01 - Marcia Leal Lara
28/01 - Hermes Souto de Souza
30/01 - Marlene de Jesus
31/01 - Jose Carlos Bispo
31/01 - Renato de Mello Guimarães Lobo

Maribel Cedro
Cabeleireira

Quarta a sexta - 9 às 17h

Plínio Oliveira
Cabeleireiro

Segunda e terça- 9 às 17h

Aline Pinheiro
Manicure

Quarta a sexta - 9 às 17h

Joseane Coutinho
Manicure

Segunda, terça e sexta 
9 às 17h

Larissa Conceição
Manicure

Quarta a sexta - 9 às 17h

Elisabeth Sacramento
Esteticista

Terça e quinta - 12 às 17h

Esteticista
Sexta - 9 às 17h

Eliene Santos
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Pip   ca  com  P  menta Luiz Goulart - 16ª Vara
18 ANOS NA 

MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA DE SÃO PAULO
Parte 4 do texto publicado na edição nº 772 do Falajuf

Encerramento da lista dos filmes classificados com 3 estrelas

LA MALA NOCHE – Um filme do Equador, um dos países com maior número de vítimas de trafico de escravas 
sexuais. Dana, para sobreviver, recorre à prostituição entregando a maior parte do dinheiro ao cafetão chefe do tráfico 
que a explora. Além de manter seu vício em opioides, o que a impede de saldar sua dívida com o traficante, Dana quer 
conseguir pagar pelo tratamento da filha. Um incidente dá a ela a chance de buscar justiça com as próprias mãos.

O FAROL- No início do século 20, Thomas Wake trabalha como guardião de um farol numa 
ilha isolada e tempestuosa. Ele contrata o jovem Ephraim como seu ajudante, mas o rapaz fica curioso em relação a 
segredos do local, o que provoca estranhos fenômenos e enlouquecimento paulatino. Foi dirigido por Robert Eggars, 
o mesmo diretor de A Bruxa e tem no elenco William Dafoe e Robert Pattinson. Venceu do Prêmio da Crítica da 
Quinzena dos Realizadores no Festival de Cannes. Um trabalho notável dos atores que estão espetaculares apesar 
de o filme ter um tanto da pegada do filme anterior do diretor.

MR. JONES - Uma coprodução da Polônia e Ucrânia mostra a história pouco conhecida de Gareth Jones, um 
ambicioso e jovem jornalista galês que viajou para a União Soviética em 1933 e descobriu a chocante verdade por trás 
da “utopia” soviética e do regime de Josef Stalin. Dirigido pela premiada e aclamada Agnieszka Holland responsável 
por obras como Colheita Amarga, Filhos da Guerra, O Jardim Secreto, Eclipse de uma Paixão. Infelizmente o filme 
tem um final abrupto e não se desenvolve a contento, mas é importante para relembrar os massacres de Stálin.

ADAM - Um filme norte americano que mostra um desajeitado adolescente do interior que 
termina o ensino médio e vai passar o verão com a irmã mais velha lésbica em Nova York. Ele é virgem e imagina que 
vai finalmente conhecer uma garota mas acaba indo parar no meio de uma comunidade LGBT e se apaixona por uma 
menina inteligente e bonita eu aca que ele é trans. Com medo de perder a primeira namorada o garoto mantém a farsa 
que obviamente não vai dar certo. Um filme apenas simpático.

ABE – Filmeado em Nova Yoque pelo brasileiro Fernando Grostein Andrade é apenas simpático apesar do 
diretor, em todas as sessões, falar gentilmente com todos. Acho que esse filme em pouco tempo não vai 
ser lembrado. Abe é um menino de 12 anos com pais e avós israelenses e palestinos e que sofre pressão 
dos dois lados da família para que escolha se vai ser judeu ou muçulmano (ou ateu como o pai). O menino 
adora cozinhar e conhece um chef de cozinha brasileiro interpretado por Seu Jorge. O menino planeja uma 
grande refeição no Dia de Ação de Graças para unir a família, mas tudo sai errado. Elenco americano com 
participação de Gero Camilo e trilha sonora excelente mas filmes sobre comida há muito mehores. Além disso, 
busca-se a agilidade abusando dos recursos de edição já amplamente vistos na série Quebrando o Tabu, do 
mesmo diretor.

O JUÍZO - Filme do  brasileiro Andrucha Waddington com roteiro da esposa Fernanda Torres. No elenco, o filho 
do casal, as atrizes Fernanda Montenegro e Carol Castro e os atores Lima Duarte e Felipe Camargo, além 
do rapper Criolo. Não me agradou muito porque além de o roteiro ser quase cópia de O Iluminado, a direção 
é frouxa e preguiçosa, com ângulos pouco inspirados e repetitivos. Quem está melhor no filme é Criolo. A 
história de um homem falido que se muda com a família para uma fazenda abandonada que herdou. Ele deseja 
encontrar diamantes que  crê existirem nas terras, mas é vítima de um fantasma que foi traído pelo seu avô e 
que busca vingança.

O PARAÍSO DEVE SER AQUI – Um filme da Palestina tendo o seu diretor Elia Suleiman como protagonista. A 
Mostra deste ano tem uma série de filmes em homenagem ao diretor que é destaque da Mostra com o Prêmio 
Humanidade. Este é o primeiro filme que vejo desse diretor e confesso que achei muito estranho. Segundo a 
sinopse é uma saga cômica que investiga os significados do exílio e da busca por um lar. No filme, Suleiman 
deixa a Palestina à procura de uma nova vida. Mas aonde quer que ele vá, de Paris a Nova York, a Palestina 
parece segui-lo, pois algo sempre o faz lembrar de casa. Uma sequência de cenas quase absurdas e algo 
divertidas apesar de meio dramáticas no fundo. O filme foi premiado com a  Menção Especial no Festival de 
Cannes.

JOANA D’ARC - Filme francês que me decepcionou bastante como quase sempre acontece com os 
filmes franceses. Aqui o diretor conta a história da heroína e mártir Joana D’Arc. Esta história magnífica, 
que já foi belamente retratada no cinema recebeu uma abordagem “mini minimalista”. Em algumas cenas 
os atores simplesmente cantam em vez de falarem e o filme se foca nas ultimas semanas da vida de 
Joana, não mostra nenhuma das suas formidáveis batalhas, tem quase todos os diálogos em cima de uma 
duna no meio do nada, que tanto poderia ser na França como em Caixa Pregos.  As cenas do julgamento 
por bruxaria é boa, mas as intrigas que envolviam a sucessão da coroa francesa e a Guerra dos Cem Anos 
poderiam ser mais bem exploradas. A cena da fogueira é lamentável. Senti mais porque há menos de um 
mês li um livro sobre Joana D’Arc e a história estava bem fresca na minha memória. O filme teve a Menção 
Especial na seção Um Certo Olhar no Festival de Cannes.
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Por Reinaldo Lopes RochaFALA ASSOCIADO!

No ensejo dos festejos em homenagem ao Senhor do Bonfim, é preciso refletir um pouco. Quem tem fé vai a pé. Segundo a radio corredor, aqui na JF, depois 
da criação da CECACO(Central de Café Coado), é preciso ter fé pra pegar café. Encontrei um colega no trajeto da CECACO:

- E aí, foi buscar o café?
- É isso. Agora quem quer café, tem que ir a pé.
- Mas tem elevadores no trajeto, retruquei.
-  Quem tem fé, vai a pé, buscar o café.
- Você está um tanto tropicalista, não?
- Gil que o diga.
- Será que essa central vai dar certo?
- Sei não.
- E se falhar?
- Mais uma vez recorro a Gil: “Andá com fé eu vou, que a fé não costuma faiá”!
- Conta escada também?
- Quem tem fé vai a pé com escada e tudo. Não vale pegar elevador.
- Você está muito contrito. Não sabia desse seu lado religioso.
- Quando a coisa pega, a gente se apega, a fé. Até pra buscar café.
- Pensei que bastaria ligar para a copa e a copeira viria trazer.
- Não. Tem que ir a pé buscar seu café. Olhe pelo lado positivo. É uma maneira de fazer um exercício, esticar as pernas.
- Tá repreendida, Polyana!
O diálogo me deixou um tanto macambúzio. Mas, mesmo assim, lá fui eu a pé, buscar meu café. Usando os elevadores, claro. Não tenho tanta fé  – nem joelho -, 

para ir a pé! Quem quiser conhecer a CECACO, é só ir para o 3º subsolo do Ed. Maria do Carmo Vieira Gomar, atravessar a passarela da agonia e se dirigir ao 3º andar 
do anexo III. Quem tem fé, vai a pé, quem não tem, faça como eu. Vai de elevador!

 
Salvador, 2ª quinta-feira de janeiro de 2020, dia 16, festa da Lavagem do Bomfim.

CAFÉ COM FÉ
(não é só ao Bomfim que se vai a pé)

SYNONYMES – Este filme coproduzido por França e Israel foi o vencedor do Urso de Ouro e do Prêmio da Crítica no Festival 
de Berlim e mostra os conflitos do jovem Yoav, israelense estranho que chega a Paris esperando ser salvo da loucura de seu 
país, esquecer suas origens e se tornar francês. Ele se recusa a falar hebraico e luta para encontrar uma nova identidade. 
Até agora não entendi esse filme nem sei por que foi tão premiado. Algumas cenas de nudez bombaram na internet e o ator 
israelense Tom Mercier é um belo jovem, com corpo perfeito, mas de algum modo foram retirados da película qualquer erotismo 
ou sensualidade. Há uma cena em que o personagem diz que jamais se masturba. As primeiras cenas de nudez são intrigantes, 

por conta do notável pênis do ator, mas não entendi o contexto, já que o filme tem as cenas de sexo mais sem graça que já vi na minha vida. Bem, todas 
as sessões do filme lotaram, mas não ouvi um único aplauso da plateia.

NINA WU – Esse é um filme de Taiwan que dura pouco mais de 100 minutos, mas aparenta durar 4 horas de tão enrolado. 
Na saída vi várias senhorinhas reclamando e marcando nota zero no papel de votação. Acho que teve uma procurando ver 
se tinha uma nota abaixo de zero. A produção do filme nem é ruim e tampouco os atores são maus, mas a história dá voltas 
e mais voltas em torno de um mesmo tema: a gravação de um filme. Um filme sobre um filme dá enredos ótimos como já se 
viu várias vezes, mas tudo tem limites. Bem, Nina Wu é uma atriz em ascensão que consegue papel importante em um filme 
que representa uma virada em sua carreira. Entre conflitos com o diretor, cenas de sexo e nudez desafiadoras, a falência da 
empresa do pai, o ataque cardíaco da mãe, o caso de amor com uma amiga de infância e a paranoia de que uma mulher misteriosa a persegue faz a 
gente pensar como esse filme consegue falar sobre tantas coisas e ser tão arrastado sobre a única coisa que interessa que e o processo de fazer um filme.

BULBUL PODE CANTAR - Imaginava eu que um filme sobre adolescentes indianos e com esse título pudesse ser interessante, 
mas o filme não passa de maçante. A história de três amigos que levam uma vida idílica (segundo a sinopse mas pra mim 
era só uma vida besta mesmo) em uma pequena comunidade indiana. Durante a puberdade, descobrem o amor, o despertar 
sexual e a rebeldia. Quando um grupo de moradores descobre que os adolescentes se envolvem em atos que ultrajam o 
regimento moral local, a amizade do trio é colocada à prova por meio de uma violenta punição. Como dormi, não tenho ideia 
de que ultraje foi esse ou qual a punição foi dada. Sei que do grupo de três, um era um garoto gay mas não sei se foi ele o 

causador dos tais atos uma vez que as duas meninas estavam ensaiando uma pegação com os namorados. Bem, não importa mesmo.

MARGHE E SUA MÃE - Um lamentável equívoco, esse filme produzido na Itália e falado em italiano. Dirigido pelo iraniano 
Mohsen Makhmalbaf, cineasta que admiro bastante por filmes como Salve o Cinema, Gabbeh, Um Instante de Inocência e O 
Caminho para Kandahar, entre outros, não entendi porque ele resolveu filmar na Itália uma história que não tem nada a ver com 
o tema dos seus filmes anteriores, que é o Irã. Aqui temos uma história boba de uma mãe solteira despejada por não conseguir 
pagar o aluguel. Ela é forçada a deixar a filha de seis anos com uma vizinha enquanto sai à procura de um emprego e se envolve 
com um par de pequenos golpistas. Uma lástima.

FAMILY ROMANCE, LTDA- Um filme americano do premiado diretor alemão Werner Herzog. Elogiado por muitas pessoas 
com quem conversei nas filas, o filme não me agradou em nada e até mesmo dormi de tão chato. Uma pena já que Herzog é 
um dos três maiores nomes do novo cinema alemão, ao lado de Rainer Fassbinder e Wim Wenders e é dono de obras primas 
como: O Enigma de Kaspar Hauser, Fitzcaraldo, Aguirre, a Cólera dos Deuses, Vício Frenético, entre muitos outros. Uma 
história meio esticada demais sobre uma empresa que aluga pessoas substitutas para clientes que precisam de ajuda no dia 
a dia: alguém para levar a culpa no trabalho, um membro da família para um evento social, um estranho que ajuda clientes a 

reviverem os melhores momentos da vida. Nada especial apesar dos louros que muitos espectadores da Mostra lhe deram.

A FERA E A SELVA-Esse para mim foi o pior filme a que assisti na mostra e fui enganado duplamente pela presença no 
elenco da atriz Geraldine Chaplin que interpreta uma atriz decadente que decide realizar um sonho: dirigir um musical a 
partir de um roteiro não terminado deixado por um amigo morto. Na República Dominicana, ela reencontra antigos amigos e 
logo conflitos e mortes começam a aparecer durante as gravações. Outra presença que me enganou foi do ator  Udo Kier, 
recentemente visto em Bacurau e que parece fazer um filme por semana. O filme é uma bobagem sem fim e entra para a 
estatística das burradas a que cada pessoa tem direito a cometer uma vez na vida.

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

Fotos fonte: https://g1.globo.com/ba/
bahia/verao/2020/noticia/2019/12/19/
lavagem-do-bonfim-de-2020-espera-
atrair-2-milhoes-de-pessoas-festa-
sera-em-16-de-janeiro.ghtml
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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!

FIQUE DE OLHO!
Se você ainda não pegou o seu 
brinde de final de ano, ainda 
está disponível no escritório da 
ASSERJUF.  Corre que ainda 
dá tempo de garantir o seu!!

ANÚNCIO!
Aluga-se casa em Guarajuba (praça principal a 100 m da praia).

6 quartos;
Sala;

Cozinha;
Área gourmet;

Piscina.
Alugamos para temporada ou anual

Contato
Roberson (corretor)

(71) 99156-4189

DESTAQUES

Luiza, desejamos muito sucesso nessa nova carreira. Você vai 
continuar cuidando de gente, da mesma maneira que cuidava 
como fisioterapeuta. Como médica, vai exercer a arte e a ciência 

da cura, levando bem-estar para os seus pacientes. Novos desafios vão 
surgir, nós sabemos que vai vencer com maestria, por conta do seu 
jeito humano e da sua intensa dedicação em tudo que faz. Desejamos 
muitas felicidades, e conte sempre com os funcionários e diretores da 
ASSERJUF. Nós te amamos!

FORMATURA DE LUÍZA LESSA


