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07/06
Sabrina Leite Vanzella
Gabriel Brasil de Santana

08/06
Daniel M. S. Rocha

09/06
Gilson de Oliveira Suzarte 

10/06
Gilveraldo Antonio dos Santos Dórea
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José Roberto Evangelista de Santana
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Telli Brito Rebouças
Vanessa Ramos Coutinho
Carlos Henrique Evangelista de Santana

12/06
Paulo Sérgio Silva 

13/06
Adriana Macedo de  Araujo
Maristela Lima de Amorim 
Antonia de Almeida Rodrigues 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Caro(a) associado(a), 

Cumprindo determinações estatutárias, a Diretoria Executiva da  

Associação dos Servidores da Justiça Federal na Bahia – ASSERJUF convoca os associados  

para se candidatarem a membros do CONSELHO FISCAL, para biênio 2022/2024.   

A assembleia geral para eleição e posse será realizada no dia  

29 de JULHO de 2022, às 14hs, na sede da Justiça Federal,  

situada na Avenida Ulisses Guimarães, 2799, 1º subsolo – Sussuarana – Salvador – Bahia. 

A inscrição poderá ser feita via e-mail: inscricaoasserjuf@gmail.com ou até  

às 16hs do dia 28 de junho de 2022, no escritório da ASSERJUF. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Claudia Mariano de Almeida Temporal Soares 

Diretora Executiva 
Salvador, 30 de maio de 2022 

 

 

Com a chegada do mês de junho, os apaixonadinhos já se preparam para as comemorações 
do dia dos Namorados que é celebrado no dia 12, época também de coçar o bolso investindo em 
um bom presente para agradar o mozão. Dados do Fecomércio apontam que a média de gastos do 
brasileiro neste período é de R$140. Falando em presente, o que não falta é opção para presentear o 
amado, as alternativas são as mais variadas possíveis, e a data é um forte atrativo para movimentar 
o comércio.

Romance e história

Quem acompanha as redes sociais deve estar ciente de que em outros países o dia dos 
Namorados é comemorado em outra data, 14 de fevereiro – Dia de São Valentin ou Valentines Day, como é popularmente chamado nos posts, 
onde os casais trocam declarações em seus perfis.

A escolha da data é para homenagear o Sacerdote Valentin que celebrava o amor, realizando casamentos escondidos, contra a vontade 
do Império Romano que queria recrutar os homens, para ser – exclusivamente-, soldados. Quando descoberto, o sacerdote foi encarcerado 
e anos depois executado.

A história e vida de Valentin, rendeu a santificação que ocorreu no ano de 494 pelo Papa Gelásio I que também determinou o 14 de 
fevereiro o dia do Santo, e mesmo não sendo mais celebrada na Igreja Católica, a tradição das comemorações se manteve firme devido a 
importância que possui, a data é até hoje celebrada com muito louvor e amor pelo mundo afora.

A história do dia dos Namorados no Brasil

A tradição de comemorar o dia dos Namorados no Brasil surgiu no ano de 1949, a partir da criação de uma campanha publicitária criada 
por João Dória, cujo o propósito era reverter o cenário do mês de junho onde eram registradas poucas vendas, e gerar maior engajamento. 
Outro motivo para escolha da data é porque é vésperas do dia do santo casamenteiro, Santo Antônio.

A campanha em questão foi criada pela Agência Standard para a loja Clipper, e um dos slogans utilizados era: “Não é só de beijo que vive o 
amor”. Nos anos seguintes outras marcas adotaram a esta estratégia de criar conteúdos voltados para a celebração do amor , tomando rápida 
proporção pelo país e atualmente o dia dos namorados é um período que mais movimenta o comércio.

Não é à toa que o Dia dos Namorados é a terceira data comercial mais importante do país, perdendo apenas para Natal e Dia das Mães. E 
os preparativos para atender o público apaixonado começa bem antes, comerciantes investem em campanhas, produtos novos e é claro que 
os empreendedores também aproveitam a data para impulsionar as vendas e promover seus negócios. Além dos variados setores comerciais 
que lucram com a compra dos presentes, segmentos do ramo alimentício também costumam ter alta nesta época.

12 de junho: Dia dos Namorados
Entenda o porquê da data e algumas curiosidades!

Você sabia?

Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/12-de-junho-dia-dos-namorados
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Pip   ca  com  P  menta

Terminei de ler o maravilhoso livro Um 
Homem Só, do escritor e dramaturgo inglês 
Christopher Isherwood, um clássico da 

literatura LGBT e muito relevante pela atemporalidade 
e universalidade do tema: a solidão de um homem gay 
mais velho na década de 1960. A questão tem ecos em 
qualquer época já que o ser humano continua a ser o 
mesmo de sempre, com as mesmas dores e questões 
e a solidão de um gay mais velho não é diferente.

      O livro foi lançado no Brasil pela Cia das Letras e acompanha 
um dia na vida do professor George, cujo companheiro de toda a 
vida, Jim, morreu num acidente. A rotina e a falta de sentido na vida 
do protagonista se tornou algo tão avassalador e insuportável, que 
já sabemos de cara que ele decidiu que aquele será seu último dia 
de vida. Ele não aguenta mais a solidão. Se vai conseguir levar a 
intenção até o fim só lendo a obra para saber.
    Um Homem Só tem uma introdução impecável do ativista João 
Silvério Trevisan, ele próprio um escritor gay de 78 anos e por isso 
mesmo extremamente relevante para acompanhar a leitura da 
obra. A história foi adaptada para o cinema com Colin Firth como o 
protagonista, indicado ao Oscar de melhor ator em 2010, e contou 
com atuações memoráveis de Julianne Moore e do jovem ator 
Nicholas Hoult que magnetiza o olhar nas cenas em que seduz o 
professor mais velho, ainda mais quando a gente se lembra dele 
como o menino do filme Um Grande Garoto, de 2002. Infelizmente, 
no Brasil o filme que tem o mesmo nome do livro, recebeu o pavoroso 
título de Direito de Amar.
      No trecho a seguir o autor descreve a importância 
para ele da sua relação com o companheiro: “Seu 
livro está errado quando lhe afirma que Jim é o 
substituto que encontrei para um filho, uma mulher, 
um irmão caçula de verdade. Jim não era substituto 
de nada. E, permita-me dizê-lo, não existe substituto 
para Jim em lugar nenhum”.
      Permita-me, então, divagar um pouco sobre 
o encanto que uma obra de arte (um livro) pode 
proporcionar ao abrir janelas para outras obras 
de arte (outros filmes, um musical, uma peça, uma pintura). Isso 
aconteceu comigo exatamente por conta de Christopher Isherwood.

      Antes de conhecer o autor, eu já havia assistido 
ao filme Cabaret, de 1972, indicado a 10 prêmios 
Oscar inclusive para a atriz Liza Minelli e para o 
diretor Bob Fosse. Revi o filme várias vezes, tenho a 
trilha sonora premiada e, inclusive, tive o privilégio de 
assistir ao musical homônimo na Broadway, no icônico 
teatro Studio 54. Não me canso de ouvir as canções 
"Wilkommen", "Mein Herr", "Maybe This Time" e 
"Money, Money".

      Eu não sabia então que Cabaret era baseado no livro Adeus 
Berlim, de 1939, que conta a história de um escritor inglês dos 
anos 30, se esbaldando na frenética Berlim de antes da 2ª Guerra 
Mundial, obra autobiográfica de Isherwood. Infelizmente ainda não li 
Adeus Berlim mas esta falha não durará muito tempo.  

      Só me atentei que havia uma ligação entre 
as histórias quando assisti a um outro filme sobre 
a vida do autor: "Chistopher and His Kind", drama 
romântico-biográfico britânico dirigido por Geoffrey 
Sax em 2011 que é a história das viagens do autor 
a Berlim, seus romances e aventuras, inclusive o 
namoro com o célebre poeta romântico inglês W. 
H. Auden.
      Então temos aqui dois livros, três filmes, uma 

peça musical....que tal uma pintura? 
     Então entra em cena ninguém menos do que o pintor americano 
David Hockney, um dos maiores artistas plásticos modernos com 
inúmeras pinturas celebradas e que simplesmente pintou o quadro 
“Christopher Isherwood and Don Bachardy”, (foto abaixo) hoje 
no acervo do Museu Metropolitan de Nova Yorque, que retrata o 
escritor, já mais velho, na sua casa em Santa Monica na Califórnia, 
ao lado do seu companheiro da vida toda. 
     Don Bachardy, o grande amor da vida de Isherwood foi inspiração 
para o personagem Jim, do livro, mas ao contrário de Jim, Bachardy 
não morreu. Ele até faz uma ponta no filme Direito de Amar. A 
motivação da história foi uma breve separação que Isherwood 
e Bachardy tiveram. Mas a relação foi retomada até a morte de 
Isherwood em 1986, aos 82 anos.
      A leitura de Um Homem Só é quase pedagógica para quem 
deseja compreender a marginalização da solidão de um gay mais 
velho, não fosse pela humanidade da questão em si, pela relevância 
dela para jovens e adultos LGBT que, graças ao hedonismo de 
uma geração que recém descobriu uma importante e duramente 
conquistada liberdade e um intrigante culto ao corpo belo e jovem, 
não concebem as questões inerentes à velhice e à solidão.

  UM TRABALHO MAIS PRAZEROSO: LIVROS/Sugestões
UM TRABALHO MAIS PRAZEROSO

POR JOAQUIM MEDRADO (CEPREC/NUMAN)
EM BUSCA DE SENTIDO - Muitos livros já foram escritos sobre os campos de concentração da Alemanha nazista, relatando suas condições 
físicas, as torturas, os trabalhos forçados, assassinatos de deficientes físicos e mentais, os assassinatos dos incapazes para o trabalho além da 
eliminação de outras pessoas consideradas simplesmente “inferiores”. O autor de Em busca de sentido é um psicólogo austríaco, professor de 
Neurologia e fundador da Logoterapia, que passou, como prisioneiro, por quatro campos de concentração. No livro, Victor Frankl analisa, não o 
mundo exterior dos campos de concentração, mas os efeitos deles no mundo interior dele mesmo e dos companheiros de infortúnio, cujas vidas 
foram reduzidas a  objetos insignificantes. Ou seja, é um livro de observação psicológica, no qual descreve o comportamento, os sentimentos e 
reações psíquicas dos prisioneiros, e do próprio autor, em situações extremas, tentando sobreviver à fome, ao frio, às torturas e doenças.

Em um dos apêndices do livro, Victor Frankl apresenta os conceitos básicos da sua Logoterapia (análise existencial que estimula o indivíduo a 
encontrar sentido em sua vida).

MENDIGOS E ALTIVOS – Romance do escritor egípcio Albert Cossery, radicado há muitos anos na França. Os personagens principais são os 
mendigos dos bairros miseráveis do Cairo/Egito; esses “esquecidos” da civilização são os heróis do romance, daí o título do livro Mendigos e altivos. 
Um ex-professor universitário, entediado com a vida burguesa e com a subordinação da sociedade ao sistema opressor, decide ser mendigo. Um 
traficante, visitante “assíduo” das delegacias, passeia tranquilamente e, ao mesmo tempo, sente prazer em vagabundear pelas ruas apinhadas de 
excluídos sociais como ele. Um barnabé, com intenções revolucionárias, deseja tirar o povo da miséria, mas que, ao andar nas ruas, misturando-se 
aos miseráveis da multidão, fica estupefato por encontrar muitas pessoas abaixo do nível de pobreza, parecendo satisfeitas com a vida.

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

UM HOMEM SÓ
POR LUIZ GOULART
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