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Livros de Outubro a Dezembro
Pip   ca  com  P  menta Luiz Goulart - 16ª Vara

Bati todos os meus recordes mundiais-
intercontinentais e galáticos de leitura em 
2019.
 
Foram 68 livros lidos. 27 lidos de Janeiro a Maio, 
17 de Junho a Setembro, e 24 livros de Outubro a 
Dezembro, como já havia publicado aqui no blog.
Intencionava bater a marca de 2018 quando havia 
lido 40 livros. Depois de ultrapassá-la, almejei 
atingir os 52 livros, o que daria 1 livro por semana.
Com 68 livros, deu pra ler um pouco em média um 
livro a cada 6 dias do ano.
Faltava publicar a lista dos lidos de Outubro a 
Dezembro. Não falta mais. Estão na ordem em 
que aparecem na estante acima e na lista abaixo.

A HUMILHAÇÃO – O 4ª livro de Phillip Roth que li, após Adeus Columbus, O Complexo de Portnoy e O Teatro de Sabbath. Para não variar, 
uma obra sombria que aborda o envelhecimento de um ator em crise de criatividade. Ele foi um grande astro do teatro, mas perde a autoconfiança 
e acredita que não tem mais talento. Numa espiral de decadência, ele perde a mulher e o público até cogitar o suicídio.

A CASA DAS BELAS ADORMECIDAS - Um livro que causa irritação em muitos leitores e vários relatam não ter levado a leitura adiante. Seu 
autor, o japonês Yasunari Kawabata ganhou o prêmio Nobel de literatura em 1968 e aqui ele narra a história do quase septuagenário Sr. Eguchi, 
que descobre uma casa em que pode passar a noite ao lado de meninas nuas e profundamente adormecidas. O desnudar do corpo é um mote 
para o autor desnudar o interior daquele velho, rememorando episódios do seu passado.

WILD CARDS 3 - APOSTAS MORTAIS – Após os dois primeiros volumes desta série coordenada por George R.R. Martin, li este volume que 
é o melhor deles. A ideia da série surgiu após Martin se reunir diversas vezes com amigos para jogar RPG. São várias histórias onde heróis e 
vilões convivem numa Manhattan em um passado alternativo, após um vírus alienígena alterar estruturas genéticas dos humanos. A série já está 
no volume 23, mas somente 7 foram traduzidos no Brasil.

EPITÁFIO PARA TRÊS MULHERES – O 12º volume que li da série da autora inglesa Jean Plaidy sobre a Saga dos Plantagenetas. Apenas 
10 das 13 obras foram publicadas no Brasil. Aqui acompanhamos a vida de Henrique VI que assumiu a Coroa inglesa aos nove anos de idade. A 
figura central do livro, no entanto, é a santa guerreira Joana D'Arc.

79 FILMES PARA ASSISTIR ENQUANTO DIRIGE – O grupo humorístico Choque de Cultura, que é um fenômeno no YouTube e mais 
recentemente na Rede Globo comentando os filmes da Temperatura Máxima, lançou esse livro divertidíssimo. Diversas vezes parei a leitura para 
dar gargalhadas. Os comentários mais escrachados sobre filmes de todos os gêneros.

MYTHOS – Um livro escrito pelo conhecido ator e diretor inglês Stephen Fry e me surpreendeu porque eu não sabia que ele gostava de 
mitologia grega. O livro é muito engraçado e para mim, que adoro mitologia grega foi interessante ler as histórias de heróis, deuses e titãs 
contadas sob um olhar tão engraçado e inteligente.

A DAMA DE ESPADAS – Um conto do autor russo Alexander Pushkin, o primeiro texto dele que li. A história de uma velha condessa que 
esconde um segredo que pode tornar alguém milionário ou destruir sua vida num jogo de cartas. O texto foi adaptado para duas óperas, uma 
delas de Thaikovsky. Pushkin é o maior nome da poesia russa e fundador da literatura russa moderna.

RETRATO DE UMA SENHORA – Um livro fabuloso de Henry James.  Já havia lido do autor: Lady Barberina e A Fera na Selva, mas esta é 
sua obra prima. Escrito na mesma época que Anna Karenina e Madame Bovary, aqui encontramos uma protagonista que foge ao padrão literário 
das heroínas trágicas citadas. Isabel sai dos Estados Unidos para a Inglaterra onde herda uma fortuna, vê-se como objeto de amor de dois 
homens afetuosos de quem ela foge para ver-se vítima de um homem inescrupuloso. Foi adaptado para o cinema com Nicole Kidman no papel 
principal.

21 LIÇÕES PARA O SÉCULO 21 – O terceiro livro do premiado historiador israelense Yuval Harari. Tenho os dois primeiros livros dele: 
Sapiens e Homo Deus, mas não os li ainda. Aqui o autor aborda temas palpitantes como guerras nucleares, cataclismos ambientais, crises 
tecnológicas fake News e terrorismo entre outros dilemas atuais.

UM LUGAR BEM LONGE DAQUI - O primeiro livro que li da autora Delia Owens e que já vendeu mais de 2 milhões de exemplares, ficando 
por mais de um ano nas listas de best-sellers dos Estados Unidos desde o lançamento. A história de Kya, a “Menina do Brejo” vivendo num 
pântano de uma cidadezinha do litoral da Carolina do Norte. Ela foi abandonada pela mãe, os irmãos e o pai alcoólatra. O livro é construído como 
uma história de mistério. A atriz Reese Witherspoon adquiriu os direitos de adaptação cinematográfica da obra.

HEADHUNTERS - Este é o nono livro do escritor norueguês Jo Nesbo que li e o primeiro sem o investigador Harry Hole como protagonista. 

Novamente, temos um romance policial intrigante como é característico do autor, fenômeno editorial mundial. A obra já foi adaptada para o 
cinema com o ator Nikolaj Coster-Waldau (o Jaime Lannister de Game of  Thrones). A trama envolve um arrogante caçador de talentos que 
também é ladrão de obras de arte e que se vê vítima de um homem mais inescrupuloso do que ele.

WILD CARDS 4 – ASES PELO MUNDO – Continuação da série em que, após a carnificina da comemoração dos 40 anos do acidente 
com o vírus Carta Selvagem, uma grande viagem pelo mundo é organizada pelo ambicioso senador Gregg Hartmann levando ases e curingas 
(humanos infectados pelo vírus e que adquirem superpoderes ou deformações horríveis) de Nova York a viajar pelo mundo conhecendo as 
anomalias causadas pela infecção, passando inclusive pelo Rio.

A CASA NEGRA – Este livro é a continuação de O Talismã, de Stephen King e Peter Straub, dois mestres do terror e suspense. Se no 
primeiro volume Jack Sawyer, com 12 anos, precisava demonstrar uma extrema coragem para enfrentar os mistérios dos Territórios, aqui ele está 
com 32 anos e voltará a enfrentar entidades sobrenaturais. Só que ele não se lembra de nada do que aconteceu 20 anos antes. Este livro é um 
calhamaço de mais de 600 páginas enquanto o anterior passava de 900 páginas. Li quase sem consegui parar para dormir.

A ESTRELA DO DIABO – Este romance de Jo Nesbo, o 10º livro do autor que li, encerra uma trilogia à parte na sua carreira, que se inicia 
com Garganta Cortada e continua em A Casa da Dor, ambos eu li no ano passado. Aqui, o investigador Harry Hole luta contra o alcoolismo e 
enfrenta um inimigo dentro da própria polícia de Oslo na investigação da morte de uma colega policial.

A CASA DO INCESTO – O primeiro livro que li da escritora Anais Nin. A autora foi amante do escritor Henry Miller e pode ser vista no cinema 
no filme Henry e June, na pele da atriz Maria de Medeiros. Este livro tem a forma de uma grande poesia, mas o excessivo detalhismo das 
descrições me incomodou. Valeu pela primeira experiência com a autora.

A HORA DO LOBISOMEM – Outro livro de terror do mestre Stephen King descreve os ataques de um lobisomem misterioso uma vez por 
mês na noite de lua cheia na cidade de Tarker’s Mill. Não é um dos melhores contos do autor, mas vale a leitura, que é rápida já que o livro tem 
pouco mais de 150 páginas.

A FESTA DE BABETTE - O segundo livro que li da dinamarquesa Karen Blixen (conhecida pelo pseudônimo Isak Dinensen). O primeiro 
foi A Fazenda Africana, adaptado para o cinema como Entre Dois Amores (ganhador de 7 Oscars). A Festa de Babette também foi um filme 
premiado internacionalmente, incluindo o Oscar de filme estrangeiro. A história de Babette, uma renomada chef de cozinha francesa que, fugindo 
da revolução em Paris, se abriga na casa de duas irmãs puritanas.

AS BRUXAS DE SALEM – Obra prima do escritor Arthur Miller. Peça teatral abundantemente encenada em todo o mundo e adaptado 
para o cinema algumas vezes com sucesso. Aborda um fato real ocorrido nos EUA durante o período colonial em que um grupo de crianças 
histéricas provoca uma caça às bruxas na pequena cidade puritana de Salem em 1692 levando mais de 200 pessoas ao tribunal com 20 delas 
sendo enforcadas. O livro é uma forte metáfora contra a perseguição aos escritores simpatizantes do comunismo perseguidos nos anos 50 pelo 
congresso norte americano.

BONEQUINHA DE LUXO – Livro que deu grande fama ao escritor Truman Capote e adaptado com sucesso para o cinema com Audrey 
Hepburn no papel principal da jovem garota de programa Holly Golightly, em Nova Yorque dos anos 60 que tem que decidir se se casa com um 
milionário ou se prefere viver pobre e livre. 

AS CRIANÇAS DO MILHARAL – Um conto de Stephen King que foi adaptado para a cinema e tv com o nome de A Colheita Maldita. Um 
terror gótico como os melhores do gênero do autor que gera uma grande inquietação no leitor com um grupo de crianças cuja infância é dominada 
pela religiosidade fanática e cruel em uma cidade fantasma. Um casal incauto sofre no lugar do leitor, confortavelmente instalado na frente das 
páginas perigosas do mestre do terror.

AMAR É CRIME – Livro de contos do pernambucano Marcelino Freire, deu fama ao autor pelas histórias com forte conteúdo sexual e a 
oralidade bruta com prosa ritmada no feitio de cordéis do Nordeste.

CONTOS NEGREIROS – O segundo livro do autor Marcelino Freire que li. Assim como o primeiro, formado por contos em que o foco são as 
figuras marginalizadas a quem o autor dá uma pátina de nobreza. Este livro ganhou o premio Jabuti de melhor livro de contos.

ESPERANDO GODOT - Peça clássica do dramaturgo irlandês Samuel Becket publicada em 1952 e famosa em todo o mundo. Há tempos 
eu devia ter lido este texto, mas felizmente desta vez essa lacuna não está mais presente nas minhas listas de leituras. Em apenas dois atos e 
com um palco formado apenas por uma árvore ressecada, dois personagens estão durante todo o tempo do texto esperando um certo Godot, 
que nunca aparece.

ATÉ O DIA EM QUE O CÃO MORREU - Belíssimo livro do brasileiro Daniel Galera. O autor ficou famoso pelo seu premiadíssimo livro: Barba 
Ensopada de Sangue, que não li ainda. Aqui temos um personagem sem nome que encontra um cão na rua e o leva para casa. O cão também 
não recebe um nome por algum tempo e a relação desses dois seres é um retrato da solidão. Um livro rápido e fácil de ler não só pelas suas 
breves 100 páginas, mas principalmente pela narrativa fluida do autor.

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



DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

OUTUBRO 2019

A  Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição, o 
Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao mês de 
OUTUBRO/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.
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MANCHETE

Quantas vezes já nos deparamos com uma criança pequena, em 
um restaurante, por exemplo, hipnotizada e quieta, prestando a 
maior atenção em um desenho que passa em um celular ou laptop 

estrategicamente pendurado no seu carrinho? Os pais e amigos conversam 
livremente e o pequeno fica quietinho.

Pois é. Só que a Organização Mundial de Saúde (OMS) acaba de divulgar 
uma orientação restringindo o uso recreativo de telas para crianças menores de 
1 ano de idade.

A recomendação é que crianças com menos de 1 ano de idade não sejam 
expostas e nenhuma tela. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que 
os menores de 2 anos não utilizem telas como recreação. Os que estão entre 2 
e 5 anos podem usar telas por no máximo 1 hora por dia. Os maiores de 5 anos, 
no máximo 2 horas por dia.

Importante salientar, no entanto, que este período de uso das telas não deve 
ser direto. É essencial que a cada 20 minutos os pequenos façam uma pausa, 
andem, mexam-se um pouco e olhem à distância para que os olhos possam 
também “alongar” a visão.

Não custa lembrar que a miopia infantil está aumentando progressivamente 
no mundo inteiro, principalmente em decorrência do maior uso de telas.

A obesidade infantil também é motivo de preocupação, como todos sabemos, e as telas, sem nenhuma sombra de dúvida, são 
promotoras de inatividade física.

No entanto, uma das principais razões pelas quais restringe-se o uso de telas para crianças com menos de 2 anos é muito 
importante. Vamos entender. Nascemos com todos os nossos trilhões de neurônios formados. Estes neurônios, porém, não estão 
“conectados”. Até os 2 anos de idade a capacidade de conexão neuronal é absurdamente intensa. Cada conexão se chama sinapse. 
Cada bebê é capaz de fazer 700 sinapses por segundo. Isso se chama neuroplasticidade. Estas sinapses é que nos permitem 
desenvolver nossas capacidades cognitivas e habilidades físicas, essenciais para o processo do desenvolvimento.

"Pois bem. Para que os bebês formem estas sinapses, os vínculos afetivos e os estímulos gerados pelo contato com 
pessoas são absolutamente essenciais. Acredita-se que o uso de telas em crianças pequenas, com menos de 2 anos, 
poderia interferir negativamente neste processo".

 
Até que mais estudos – que podem, inclusive, ter outra visão sobre o assunto - definam com mais segurança o tempo recomendado 
de telas e em qual faixa de idade podem ser usadas, o melhor a fazer é seguir as orientações atuais e estimular e distrair os pequenos 
bebês com nosso afeto e carinho presencial.

Fonte: https://g1.globo.com/bemestar/blog/ana-escobar/post/2019/04/29/criancas-e-o-uso-de-telas-novas-recomendacoes.ghtml

Crianças e o uso de telas: novas recomendações

O Ministro está correto
Vou fazer economia
Nas ruas de Salvador
Tem Europa num só dia!
Tem a praça da Inglaterra
E a rua Portugal
A bela rua da Grécia...
Que ideia genial!
Detesto Disney ô...
Never York não tá com nada!
Melhor Europa num dia,
Com acarajé e cocada
Depois eu subo a montanha
Sentadinho no “buzu”
Pra chegar na minha casa
E comer um caruru.

@autorbaiano


