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Feliz Aniversário
18/05 - Cacilda Cunha Pacheco Aleluia
Mirela Tourinho Barbosa Martins
Divone Brito da Costa

19/05 
Adriana Silva Rivas

20/05 
Luciana Peixoto Mega

21/05 - Maria das Graças Dias Rebelo 
Wendel Tolentino Silveira

22/05 - Rita Auxiliadora Miranda F. Cardoso
Isabela Santana dos Santos

23/05 -  Saul Tadeu Martins Paim 
Simone Medrado Bonelli Didier 
Rutemberg Pereira Nunes 

24/05 - Jasson Guia  de Britto Filho
Erisvaldo dos Santos
Daniela Farias Maciel Duarte

25/05 - Álvaro Antonio Brito Reis 
Yeda Bomfim Fernandes

26/05 - Katia  Vasconcelos Arnold
Jose Rosa

27/05 - Floripes de  Carvalho Feitosa
Sulami Marques Agapito
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 A ASSERJUF já começou a arrastar as chinelas para a volta do 
São João! 

 Te convidamos para enviar sugestões de nomes para o tradicional evento junino da ASSERJUF.  
O nome mais votado dará ao associado um maravilhoso BRINDE a ser entregue no dia do evento, então 

participe da nossa ENQUETE e responda pelo e-mail: 
inscricaoasserjuf@gmail.com 

Ocê não pode perdê o arraiá mais esperado do ano!
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Pip   ca  com  P  menta

O HOMEM DO NORTE
  ou: Mamãe, olha minha testosterona!

Quase sempre, quando se quer 
elogiar um filme com a frase: 
“A fotografia é belíssima”, 

isso indica que aquele atributo sobrepõe 
outras qualidades da obra. A bela 
fotografia deve ser um plus e não o 
cartão de visitas de um filme.

O Homem do Norte tem fotografia, 
iluminação, figurino, maquiagem e 
locações memoráveis, mas não me 
emocionou por não me ser dada uma 
boa história para acompanhar.

A trama é, para um filme, o que 
é o recheio para um bolo. Deve ter 
camadas e nuances para ser apreciada 
em etapas, atingindo-nos em pontos 
diversos de emoção. Todo o resto é uma 
bela cobertura, a linda embalagem de um 
presente apenas regular.

O excesso de brutalidade e todo o 
alarido dão ao filme, com censura de 18 
anos, um registro acima do tom. Sei que 
na vida real, a selvageria deveria até ser 
muito pior, com todo aquele sangue, a 
lama e os excrementos, mas, com tanto 
incômodo, não vi os tão elogiados planos-
sequência, o que me pareceu estranho já 
que eles logo me chamam a atenção em 
um filme, pois sei que dão muito trabalho para coreografar. Pena 
que não os percebi.

A produção de quase 90 milhões de dólares foi precedida de 
um gigantesco trabalho de pesquisa com especialistas na vida 
dos vikings para as coreografias das batalhas e reprodução do 
dia-a-dia daquelas comunidades violentíssimas, o que resultou 
num forte impacto visual pela perfeição da atmosfera opressora e 
aterrorizante. Mas essas são a cobertura caprichadíssima do bolo.

O elenco excelente (destaques para Willem Dafoe e Ethan 
Hawke) trabalha sobre arquétipos monolíticos e ninguém 
parece ter nuances. O talentoso Alexander Skarsgård interpreta 
o protagonista, filho da rainha Gudrun, personagem de Nicole 
Kidman. Tudo bem que naquela época as mulheres tinham filho 
muito cedo, mas a diferença de idade entre os atores é de apenas 
9 anos e ambos já fizeram um casal na ótima série Big Little Lies 
da HBO.

Louvo o retorno ao cinema da cantora-atriz islandesa Bjork 
numa cena curta e marcante. Bjork fora premiada como melhor 
atriz do Festival de Cannes do ano 2000 pelo filme Dançando 

no Escuro, então seu primeiro papel no 
cinema, quando, tão traumatizada pela 
mão pesada do diretor Lars von Trier, 
declarou que jamais voltaria a fazer cinema 
na vida.

O filme tem como base a lenda 
dinamarquesa do príncipe Amleth que 
inspirou Shakespeare para construir 
seu atormentado Hamlet, personagem-
herói símbolo da indecisão, imobilizado e 
emocionalmente castrado frente ao dilema 
de como lidar com o tio que lhe matou o 
pai, levando junto o trono da Dinamarca e 
sua querida mãe.

A vingança de Amleth é alimentada 
num mantra auto-hipnótico e repleto de 
decisão e ação, ao contrário do seu quase 
homônimo Hamlet. Aqui temos um filme 
com uma violência gráfica absurda que 
deseja vivamente o desconforto da plateia.

Mas a masculinidade que grita da tela 
chega a irritar de quase tóxica, com pouco 
ou nenhum espaço para a sutileza. A breve 
oferta de paz oferecida ao vingativo Amleth 
pela personagem de Anya Taylor-Joy (de 
A Bruxa e O Gambito da Rainha) sabe-se 
de cara que será recusada, pois frustraria 
toda a jornada do herói.

As mulheres são motores das mãos 
masculinas: a bruxa (Bjork) que indica o caminho da vingança, a 
mãe (Kidman) que aponta um atalho alternativo, e a amada (Anya) 
que oferece uma redenção. Mas o peito de Amleth só tem espaço 
para a violência 

Apesar de uma surpreendente insinuação de incesto por parte 
da mãe, isto não chega de fato a abalar o coração do nosso herói. 
As únicas emoções resultantes dessa possibilidade são o mesmo 
ódio de sempre e uma expressão  de espantado nojo, até àquela 
altura do filme uma novidade facial já que ele não sentia qualquer 
asco mesmo diante das crueldades mais vis.   

Aliás, uma vertente que o roteiro não ousa avançar, pecando 
na caracterização em camadas de um protagonista sem camadas, 
é que o assassinato do pai de uma criança e o roubo de uma 
mãe geraria, legitimamente, como cicatriz narcísica, também 
uma frustração edipiana. Mas isto não pareceu relevante para o 
diretor enfrentar. Daria nuances ao protagonista que precisava ser 
apenas uma máquina de matar.

E ao matar geral é como se berrasse: “Mamãe, olha minha 
testosterona!”

Por Luiz Goulart

Email: xfbrefrigeracao@gmail.com
Telefone: (71) 9159-5432/ 9377-0251 - Contratação de serviços 
apenas por telefone.
Desconto: 10% nos serviços de instalação, desinstalação, 
manutenção preventiva e assistência técnica em ar 
condicionado, geladeiras, freezer e sistema de climatização.

Para incluir um novo usuário na 
Vitalmed envie: Nome, CPF, Data de 
Nascimento, Endereço com Ponto 

de Refrência e Contato para o e-mail: 
asserjuf@uol.com.br

INFORME Você sabe como incluir um novo 
usuário na Promédica?

Só pode colocar como dependente 
esposo(a) e filhos menores de 24 anos 

e o titular tem que
fazer a adesão também.

...............................

Fonte: http://chacais-sempre-espreitam.blogspot.com/
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Fala associado

1) Quando e como surgiu o projeto Justiça no Prato?

Nós fixamos a data de 21 de maio de 2021 como marco do início do 
projeto por ser da data da primeira campanha. A ideia foi amadurecida pelas 
6 “meninas” do grupo do qual eu sou o único “menino”. Elas se reuniram e 
depois Lila Paim me procurou informando que faltava apenas uma conta 
para receber as doações. Fizemos a reunião para definirmos as instituições 
que seriam ajudadas. Escolhemos duas, ambas em Sussuarana: a paróquia 
São Daniel Comboni e o abrigo de idosos Lar Irmã Lourdes.

2) Como ocorre a participação da comunidade, dos colaboradores da 
Justiça Federal e outros apoiadores?

A comunidade ajuda com pessoas voluntárias das instituições, recebendo 
as doações, organizando as cestas básicas, recebendo as proteínas e 
preparando a alimentação (no caso do abrigo); os colaboradores da Justiça 
Federal (servidores, estagiários, juízes e terceirizados) ajudam com doações 
em dinheiro e divulgando o projeto com seus colegas, amigos e parentes; já 
tivemos ajuda de grupos como Coletivo Esquerda no Judiciário,  Resistência 
e Luta (que fez um Sarau para arrecadar fundos) e de uma pessoa que 
mora nos Estados Unidos. Existem colegas que fidelizaram com o projeto 
e contribuem todos os meses. “Esses são os imprescindíveis”, como diria 
Bertold Brecht.

3) Quantas famílias/ pessoas já foram beneficiadas pelo projeto?

Não temos um número exato de beneficiados, mas já foram distribuídos 
ao logo de um ano 1.248 cestas básicas. Se fizermos uma média por 12 
meses, chegaremos ao número de 104 cestas por mês, que pode não ser 
muito, mas faz a diferença para cada família que recebeu aquela ajuda pela 
paróquia. No abrigo, já foram entregues mais de uma tonelada (1.004 Kg) de 
proteínas (carnes variadas, frango, peixe, calabresa e salsicha). Dividindo 
por 365 dias, dá uma média diária de 2,75 Kg. Isso ajuda a matar a fome dos 
velhinhos. Não somos a solução, mas fazemos parte dela.

4) Quais são os desafios encontrados durante a realização do projeto?

Os maiores desafios são manter a motivação das pessoas em continuar 
ajudando aos mais necessitados e sustentar a chama acesa do projeto 
diante de tantas dificuldades trazidas pela pandemia, como aumento dos 
preços dos alimentos, especialmente das carnes. Felizmente, a balança 
está favorável para os que ajudam.

5) Quais foram os resultados obtidos com a realização do projeto até 
o momento?

Foram distribuídas mais de 10 toneladas de alimentos desde a primeira 
campanha, em maio de 2021, até hoje. Poderia ser mais? Poderia. O Grupo 
deu o máximo de si para conseguir essa marca e ainda sabemos que 
podemos mais. Só temos a agradecer.

6) Quais são os planos para o futuro?

Conseguir mais doadores imprescindíveis, que lembrem mensalmente 
de colaborar para matar a fome de pessoas mais necessitadas do bairro 
de Sussuarana. A Justiça Federal possui muita gente que pode colaborar, 
mesmo que seja com pouco. Quanto mais pessoas ajudarem, mais o projeto 
crescerá e se consolidará.

A pandemia agravou ainda mais a situação das pessoas que tinham 
dificuldade em levar o alimento para o lar. O desemprego ocasionado 
pelo cenário de incertezas, a alta dos preços dos alimentos tornou a 

fome um inimigo ainda mais perigoso.
Para ajudar nesse momento de crise idosos e famílias em situação de 

vulnerabilidade, há um ano, surgiu o projeto Justiça no Prato. Confira abaixo 
a entrevista completa com o associado Ávaro Reis: 

Em um ano o Justiça no Prato já doou mais de 10 toneladas de alimento
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Não está recebendo nossos e-mails ou whatsapp? 
Envie seu contato para: 
contato@asserjuf.org.br/ 

71 3306-8382
Fique atento e receba todas as 

nossas novidades!

Caro(a) associado(a)

Obs.: A ASSERJUF não se responsabiliza pelos textos assinados e publicados no jornal ou redes sociais.

NOVO CONVÊNIO

Divulgação Classificados

Olá! Sou Samira Carvalho* e ofereço psicoterapia com 
horários flexíveis, baseada em evidências científicas e com 
formato adaptado à sua necessidade. 
• Visite a minha página no Instagram para saber mais 
detalhes: instagram.com/samipsic 
• Fale comigo pelo WhatsApp: https://wa.me/message/
J3AEOCUTMWOTF1 
Ps: Se puder ajudar na divulgação, por favor encaminhe a 
foto e o textinho também! Obrigada! 

*Filha da associada Cleide Logato

Divulgação

*Filha da associada Altenir Carvalho

O LPC é um laboratório médico, privado e independente 
com serviço de imunização.

  
Consulte os serviços no site: www.laboratoriolpc.com.br 

ou ligue para a central de relacionamento: 2203-9955 
(também é whatsapp)

Desconto: 10% da tabela particular

A ASSERJUF firmou uma NOVA PARCERIA com 
excelentes BENEFÍCIOS para você!

Promoção Junina! Faça a sua 
reserva agora!  

 
No mês de Junho, a Vila Alpa vai 
aquecer o seu coração com uma 

promoção especial. Entre em 
contato com a gente pelo WhatsApp 
(71-8876-1305) ou através do link 
na nossa bio e garanta logo a sua 
reserva com o preço promocional 

para os feriados de Corpus Christi e 
São João!


