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PAI POR UM DIA

Pai, se eu fosse você por um dia
Começaria parando de fumar
Comprando uma bermuda nova

E me levando pra passear
Por um dia de pai, a gente curtiria
Eu e você, só os dois
Eu te mostraria quanta coisa pra falar a gente teria
Pensaríamos 
nos compromissos depois
Esqueceríamos
Seu celular desligaríamos, pegaríamos o carro ou o trem
E iríamos, só os dois, mais ninguém
Eu, se fosse você, aproveitaria e
Faria a mim umas perguntas sérias
Disfarçadas de bobagens, de curiosidades
Só para me conhecer melhor
Sem deixar eu perceber, me pegaria sem disfarces
Disfarces de filho e de pai que a gente costuma usar
Assim, faríamos para nós um programa de vida completo
Diante de nossos medos e
Saberíamos quantas vezes as brigas doeram tanto nos dois
Quantas vezes os castigos esconderam inseguranças suas
E me deixaria ver que pai também tem seu lado frágil
Seria o passeio mais pedagógico de nossas vidas
Não era para ser o super-homem, pai,
Era só não ser o vilão da história.

PANDEMIA

Sandália dentro, sandália fora.
Sandália de fora, sandália de dentro.
Saio, de dentro; entro, de fora.

Saio, de fora; entro, de dentro.
Fora Corona; dentro COVID.
Dentro Corona; Fora COVID.
Segunda é quinta, sábado é quarta,
Domingo é terça e segunda é sem par.
Maio é abril. Será junho, março?
Acabou-se o ano, sem nem começar.

Saio com roupa, entro sem ela.
Entro com roupa, saio nu.
Chamam polícia, tarado na rua.
O que é que ele quer?
Só quer trabalhar.
Corona não deixa; governo não deixa.
Como é que ele fica; como vai se virar!
Se vira na cama ou até no sofá.
Se vira pra um lado; vira pra o outro,
De ponta cabeça; até diagonal.
E assim vai passando, na minha cabeça,
Este ano esquisito, um ano infernal.

Não é tão ruim! É que ele não passa!
E se ele não passa, o que mais vai passar?

Não passa a agonia; não passa esporte,
Não passa a fome, de tanto comer!
Não passa o tédio, nem o prédio vizinho!
Não passam os dias;
Não passa o medo.
Não passam as semanas
E nem mesmo os meses.
Não passam as nuvens:
Só nós, passaredo.

Camaçari, 15 de maio de 2020.
Reinaldo Lopes Rocha

Por Luiz Goulart - 16ª Vara

Pip   ca  com  P  menta FALA ASSOCIADO!

Fonte: https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/156273234029/tirinha-original

HUMOR
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Entro com roupa, saio nu.
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Como é que ele fica; como vai se virar!
Se vira na cama ou até no sofá.
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E assim vai passando, na minha cabeça,
Este ano esquisito, um ano infernal.

Não é tão ruim! É que ele não passa!
E se ele não passa, o que mais vai passar?

Não passa a agonia; não passa esporte,
Não passa a fome, de tanto comer!
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Não passam os dias;
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Camaçari, 15 de maio de 2020.
Reinaldo Lopes Rocha

Nessas 3 semanas de ISOLAMENTO SOCIAL e 
trabalhando em casa, tenho visto colegas dizerem 
que estão em TELETRABALHO sendo cobrados 

por metas de produtividade e sujeitos a fiscalização sobre 
a carga horária e em alguns casos sendo convencidos a 
ficarem disponíveis em jornada maior do que a cumprida 
presencialmente. Sobre metas e controle de carga horária, 
sabemos que é procedimento aplicado também para  quem 
opta por trabalhar remotamente, mas vemos relatos de que 
algumas administrações estão aplicando isso nesse momento 
como se estivéssemos em situação de normalidade. Esse 
tipo de atitude revela que algumas administrações não estão 
sabendo lidar com esse momento, alguns trabalhadores estão 
absorvendo essa falta de compreensão acerca da realidade 
vinda das instâncias superiores, e se desgastado, e alguns 
repassando tensão à equipe. A maioria dos Tribunais parece 
supor que estamos “descansando” em casa e por isso “não 
custa nada” mostrar um pouco mais de apoio à sua Unidade...

A divulgação sistemática da produtividade insere uma 
questão que denota preocupação dos Tribunais: mostrar que o 
TELETRABALHO funciona, e a um custo menor, pois arcamos 
com todos os insumos, fora algumas situações excepcionais. 
Infelizmente estamos nos preparando para o pior, sim, nesses 
5 anos vimos que o que está ruim, ainda pode piorar!

Porém, volto ao tema: estamos mesmo em TELETRABALHO? 
Estamos em situação de normalidade, trabalhando 

tranquilamente em casa, com filhos menores na escola, 
filhos maiores seguindo sua vida em plenitude, pais e mães 
idosos nas casas deles sem necessitar do nosso auxílio diário, 
tarefas sendo divididas com os auxiliares, sem aumento das 
demandas de higiene doméstica e pessoal nossa nem dos 
filhos, nem dos pets, sem problemas adicionais ligados à vida 
de cada um de nós, não estamos com medo de sair de casa, 
e na hora que quisermos podemos reunir amigos e parentes, 

ONDE AS PEDRAS CAEM... Por Denise Carneiro

*TELETRABALHO OU CONFINAMENTO?*
dar uma esticadinha em um bar, show, pegar uma telinha com 
pipoca, tomar sol na praia ou piscina, bater um babinha com os 
amigos antes do churrasco e cerveja, ter um final de semana 
cheio de lazer para recarregar as baterias que serão utilizadas 
na semana de trabalho? E sobre a PANDEMIA, nós estamos 
tranquilos que nós nem nossos familiares, amigos e colegas 
seremos contaminados? Que se formos, sobreviveremos? 
Que teremos um serviço de saúde compatível, e se for preciso 
teremos um respirador disponível? Que nossa vida não será 
interrompida a qualquer momento por um problema extra e 
grave com o qual não sabemos lidar? E temos algum suporte 
psicológico/emocional para facilitar essa jornada? Bem se 
respondermos SIM a todas essas perguntas, podemos sim, nos 
sentar à frente de um notebook e nos concentrar totalmente 
no TELETRABALHO como se fosse uma opção e cumprir as 
metas.

Contudo, a realidade é bem diferente. É preciso entender que 
estamos em *CONFINAMENTO*, e problemas de toda ordem, 
tensão, medo, cansaço físico e mental por ele acarretados 
precisam ser considerados na equação. Estamos fazendo o 
possível para manter o trabalho em dia porque o reconhecemos 
como importante, precisamos e desejamos seguir trabalhando 
agora e quando tudo isso passar. Mas para isso precisamos 
primeiro sair dessa situação de calamidade, ver a nossa 
rotina se instalar novamente, reconstruir nossas vidas como 
antes, e voltarmos a ser pessoas inteiras. No momento não 
somos. Se os Tribunais não entendem, as Instâncias menores 
precisam fazê-lo. Se as Instâncias menores não fazem, as 
chefias imediatas precisam fazê-lo. Se as chefias não fizerem, 
cabe aos trabalhadores fazerem, pelas suas vidas e das suas 
famílias. Precisamos entender, mostrar e exigir a compreensão 
de que NÃO ESTAMOS em TELETRABALHO: estamos em 
CONFINAMENTO.

Quer incluir um novo usuário da Vitalmed?

Envie: Nome, CPF, Data de Nascimento, Endereço 
com Ponto de Refrência e Contato para o 
e-mail: asserjuf@uol.com.br

Caro(a) Associado(a)
INFORME
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DIRETORIA EXECUTIVA
Vera Maria Barros Pereira ( CEMAN)
Luzineide Araújo de Oliveira (SEBIB)
DIRETORIA ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA
Marlene de Jesus (Aposentada)
Águido Miranda Barreto (Aposentado)
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS, COMUNICAÇÃO 
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CONSELHO FISCAL 2019 / 2021

Suplentes
Adalice Menezes de Almeida
Dirceu Lelis Aranha
José Zito dos Santos

Titulares
Paulo Márcio Rodrigues de Souza
Joilton Pimenta da Silva
Claudio Henrique Santos de Oliveira
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DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

FEVEREIRO 2020

A  Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição, o 
Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao mês de 
FEVEREIRO/2020. 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.

Caro(a) Associado(a),

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

(1) CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. (2) DESPESAS COM FOLHA; 
IMPOSTOS; CONTABILIDADE; JURIDICO; TELEFONE; INTERNET; BRINDES E 

PRESENTES.  (3 ) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (4) OUTRAS DESPESAS.

R$ 38.031,49

R$ 39.372,54

R$ 12.458,35

R$ 9.281,26

R$ 1.836,04 

RESULTADO

DESPESAS OPERACIONAIS ²

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

RESULTADO

RESULTADO DO MÊS

-R$ 1.341,05

R$ 3.177,09

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!

A série “The English Game" (O 
Jogo Inglês), disponível na Netflix, 
narra mais um episódio dessa 
jornada. Ela conta como se deu a 
profissionalização do esporte e mostra 
a briga entre escoceses e ingleses 
pelo jeito certo de jogar futebol.

A série Expresso do Amanhã chegará 
à Netflix em 25 de maio. A produção 
transforma para o formato seriado a história 
do filme homônimo dirigido por Bong Joon 
Ho. A série e o filme são baseados em um 
quadrinho francês e narram os conflitos 
dentro de um trem que abriga todos os 
sobreviventes da humanidade após um 
evento apocalíptico.

No filme “Um Crime Para Dois”, 
um casal experimenta um momento 
decisivo em seu relacionamento, 
quando eles involuntariamente se 
envolvem em um misterioso e bizarro 
assassinato. À medida que sua 
jornada para limpar seus nomes os 
leva em uma circunstância extrema e 
hilária, essa confusão os fará colocar 
seu relacionamento em perspectiva.

AGENDA CULTURAL

STREAMING


