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Feliz Aniversário
01/08 - Andrea Oliveira D'Almeida Monteiro
Maria Carmen da Gama Coelho
Reinaldo Lopes Rocha 
Luciana Amorim Trindade
Denise Maria Saraiva Nobrega

02/08 - Eliana de Andrade Ferreira
Manuela Affonso Ferreira Maciel
Marcos Tulio  Ladeia Vila Boas 
Niege Nunes Leal
Vanessa Vale de Oliveira
Vitorio Batista Lima da Silva

03/08 - Maria Aurene de Moura Mascarenhas
Dra. Nilza Maria Costa dos Reis
Larissa Davi Cabus

04/08 - Geilhia Almeida de Oliveira Aguiar
Jaqueline Cristian dos Santos Silveira
Ana Paula M. V. S. Santos

05/08 - Wesley Andrade de Figueredo
Edmundo Calhau Camurugy

06/08 - Virginia de Barros Batista
Arabel Veiga Souza
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A ASSERJUF preparou um 
maravilhoso Sorteio para o 

Dia dos Pais!
 
Declare, em uma FOTO, 
o AMOR por seu(s) 
filho(s) e concorra a um 
Almoço do Dia dos Pais, 
no valor de R$ 300,00. 
Confira as regras:
 
- Sorteio válido apenas 
para os ASSOCIADOS que 
participarem enviando a foto;
- Os associados que enviarem 
a foto automaticamente 
autorizam a publicação no 
Falajuf;
- Serão 10 contemplados;
- A foto deverá ser enviada 
até às 13h, do dia 12/08, para 
o whatsapp da ASSERJUF 
(71 3306-8382).
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HOMENAGEM Pip   ca  com  P  menta

CAÇANDO CARNEIROS

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

Este foi o sexto livro que 
li do badaladíssimo 
escritor japonês Haruki 

Murakami e já havia escrito aqui 
sobre o único livro dele do qual 
não gostei: “Kafka à Beira-Mar”. 
Agora, junto a essa seleta lista 
“Caçando Carneiros”, que se não 
chega a ser tão ruim, está anos 
luz distante da qualidade dos 
outros que li: "Norwegian Wood, 
Minha Querida Sputnik, Sono e 
O Incolor Tsukuru Tazaki e Seus 
Anos de Peregrinação".

Reconheço, porém, o 
potencial de Caçando Carneiros 
para se igualar Kafka à Beira-Mar 

em ruindade porque Kafka tem insuperáveis 576 páginas da mais 
pura chatice, enquanto Caçando Carneiros conseguiu parar em 
336 páginas. Ficaria melhor com um corte de 25%.

Aqui temos um personagem jovem e sem nome (e sem 
qualquer carisma), publicitário dos mais banais, que recebe 
uma incumbência estranha de encontrar um misterioso carneiro 
desaparecido no interior do Japão. E mais não digo, pois não há 
qualquer necessidade já que é tudo uma enrolação. 

Se o livro tem uma pegada de realismo fantástico, fica 
devendo muito à tradição que nos deu Gabriel Garcia Márquez e 
Salman Rushdie, encravado entre o que se chama de literatura 
de enigma e literatura do fantástico, vertentes das histórias com 
solução racional ou com solução fantasiosa. Murakami fica na 
metade do caminho de ambas.

Apesar de ainda faltar uma 
imensidão de livros do autor para 
ler, percebo nele os mesmos 
maneirismos, como o uso recorrente 
de diálogos desnecessários e 
criação de expectativas na narrativa 
que não se concretizam em 
desfechos satisfatórios, chegando 
a gastar dúzias de páginas e 
capítulos inteiros em descrições 
detalhistas sem sentido para a 
trama ou narrações de atividades 
banais como o que os personagens 
comem ou bebem. São verdadeiros 
inventários de mastigação e 
deglutição que desrespeitam por completo o conceito da “Arma 
de Thekhov”, princípio dramático mais do que clássico que define 
que todos os elementos presentes em uma história devem ser 
necessários sendo que os irrelevantes devem ser removidos 
para não produzir falsas promessas.

Este livro, que foi responsável pela grande divulgação do autor 
pelo mundo e o transformou num fenômeno literário, foi escrito 
em 1982, quando Murakami ainda não tinha 30 anos, e fica claro 
sua atmosfera juvenil, que difere dos seus trabalhos seguintes 

mais amadurecidos, já que, felizmente, ele é um escritor muito 
prolífico.

O trecho a seguir mostra o tom juvenil que retrata o niilismo do 
protagonista: “Eu tinha vinte e nove anos. Dentro de seis meses, 
diria adeus à casa dos vinte. Uma década vazia. Nada do que eu 
conquistara tinha valor, nada do que eu realizara tinha sentido. 
Tédio era tudo que eu obtivera.” A presença desse elemento niilista 
blasé soa bastante datado no estilo que se convencionou chamar 
de ficção pós-moderna, conceito ele próprio também datado e 
que consiste basicamente em atirar meio aleatoriamente nas 
páginas da obra imagens e falas sem muito sentido, confiando 
que o leitor por si só dará alguma coesão a tudo. Seria ótimo se a 
narrativa não passasse de uma sucessão de banalidades.  

Na internet circula uma imagem conhecida como “Bingo de 
Murakami” (reproduzo) em que bem humoradamente (ou não) 
vemos aquelas ideias que são obsessões do autor e aparecem 
frequentemente em suas obras como gatos, telefonemas 
misteriosos, longas viagens de trem, um milionário enigmático, 
sexo estranho, cabana isolada, comida, solidão, música pop, jazz 
e suicídio.

Murakami todo ano entra na lista dos candidatos ao Nobel de 
Literatura e arrasta uma multidão de fãs pelo mundo inteiro, sendo 
o autor japonês mais celebrado pelo planeta. Curiosamente, no 
próprio Japão seus conterrâneos não entendem esse sucesso 
comentando que há no país muitos autores tão bons quanto 
e que não têm tanta repercussão. Mas não há o que se fazer. 
O jeito é ler os outros livros do autor para tentar encontrar o 
mesmo prazer de ter lido O Incolor Tsukuru Tazaki e Seus Anos 
de Peregrinação e Minha Querida Sputnik. Por sorte, há muitos 
ainda nas prateleiras.

Cultura & Arte

O atleta baiano Jaldo Caribé Filho conquistou a medalha de ouro no 
Campeonato Mundial de BMX, na prova que foi realizada na manhã 
desta terça-feira (26), na cidade de Nates, no sul da França. Foi 

a primeira disputa de título mundial de Jaldo, atleta de 24 anos, campeão na 
classe cruiser até 24 anos.

Em solo francês, os melhores atletas do mundo estão divididos em 36 
categorias, na competição que segue até o próximo dia 31 de julho. Os destaques 
estarão aptos para participarem dos quatro últimos rounds da série no ano, em 
Bogotá, na Colômbia. Jaldo Caribé viajou até a França com passagens aéreas de 
ida e volta concedidas pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia 
(Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). 

Jaldo, que é bicampeão brasileiro na classe cruiser até 24 anos e soma títulos de campeão sul-americano e pan-americano recebe 
o apoio do programa estadual de incentivo ao esporte, Bolsa Esporte.
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Atleta baiano conquista mundial de BMX na França

Fonte: https://bahiapravoce.com.br/atleta-baiano-conquista-mundial-de-bmx-na-franca/?amp=1

Por Luiz Goulart

Foi com muita alegria e emoção que em 29/08, o associado Reinaldo Lopes Rocha, 
comemorou a aposentadoria juntamente com  amigos, colegas de trabalho e 
familiares, marcando a tarde com homenagens e muitas histórias.

Reinaldo Rocha é associado à ASSERJUF há mais de 20 anos e da sua dedicação ao 
trabalho seus colegas podem testemunhar muito mais, mas da intensa participação nos 
eventos e jornal desta Associação isto podemos provar com fotos e publicações do Falajuf e, 
sinceramente esperamos, que nem a aposentadoria afaste-o de nós.

A ASSERJUF parabeniza ao nosso associado por sua aposentadoria e agradece sua 
dedicação ao longo desses anos à Associação. 

O trabalho de uma vida
Há pessoas que só surgem uma vez na vida. O Sr. Reinaldo é uma delas. Do pouco que 

experienciei, ele, muito além de um servidor, se mostrou íntegro, solícito e acolhedor. Mal sabia 
eu, no dia 04 de outubro de 2021, que estava prestes a conviver com um homem tão bem 
quisto por todos e que seria também por mim. Sem sombra de duvidas o conheço pouco. Tão 
quanto à rotina corrida e o ambiente de trabalho nos permitiu. Mas foi suficiente para desejar 
mais. Mais histórias, mais conselhos, mais piadas, mais tempo. 

Como dizia a musica do velho Gil ”Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode 
estar por um segundo.” E, como num segundo, passou sem eu nem mesmo perceber. Os anos 
de experiência como servidor talvez não tenham passado tão rápido assim, mas muito mais 
tempo seria preciso para descrever todos os momentos e pessoas que já passaram pela vida 
do Sr.

Reinaldo. Um escritor, um pai, supervisor, um viajante, futuro vovô, participante da rádio corredor e um jogador - mais empenhado 
do que o seu joelho consegue aguentar. Das tantas coisas que ele é, e ainda vai ser, posso dizer com propriedade sobre o profissional 
forte e dedicado que vi nos últimos meses. Pode ser que não se ache tão dedicado assim, mas é de servidores como ele que o TRF 
precisa. De zero a dez seria necessário criar uma nova pontuação que abrangesse toda a sua jornada.

Aposenta-se com o orgulho de quem participou ativamente da história dessa Seccional e recebe esse momento como um presente 
merecido depois dos 29 anos na Justiça Federal – BA e 63 anos vividos. No entanto, minha história profissional acabou de começar e 
fico feliz que tenha sido através da confiança dele. Muito mais que um supervisor, uma inspiração. Como

profissional, mas também pessoa. Respondendo ao artigo “aposentado, eu?”: Reinaldo Lopes Rocha, aposentado? Sim. Esquecido? 
Jamais! Já dizia o romancista Zafón: Existimos enquanto alguém nos recorda. E por muito tempo as pessoas recordarão do senhor.

Aqui nunca será um estranho, mas sempre um servidor. E, pra mim, supervisor do qual sou muito grato. A fila anda e eu espero que 
ela passe pelos corredores da NUASG te trazendo pra nos visitar. Espero ansioso pelo seu livro.

Salvador, 29.07.2022
Robert Aquino Ferreira

O associado Reinaldo Rocha comemora a aposentadoria após 29 anos 
de serviço público

Fonte: http://chacais-sempre-espreitam.blogspot.com/
Fonte: https://bahiapravoce.com.br/atleta-baiano-conquista-mundial-de-bmx-na-franca/?amp=1


Obs.: A ASSERJUF não se responsabiliza pelos textos assinados e publicados no jornal ou redes sociais.
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Direção e Revisão: Luzineide Oliveira
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Distribuição para servidores inativos.

ASSERJUF - Associação dos Servidores da Justiça 
Federal na Bahia
Av. Ulisses Guimarães, 2631 - Sussuarana
Salvador - Ba - CEP. 41.213-000

DIRETORIA EXECUTIVA
Claudia Mariano de Almeida Temporal Soares (8ª Vara)
Luzineide Araújo de Oliveira (Aposentada)

DIRETORIA ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA
Lourival Matos (Aposentado)
Maria Elizabeth de Mendonça Alves (Aposentada)

DIRETORIA DE BENEFÍCIOS, COMUNICAÇÃO 
E EVENTOS
Manoel Pinto Rodrigues da Costa Neto (CEMAN)
Ana Carla Aguiar Brito Furrer (5ª Vara)

EXPEDIENTE
CONSELHO FISCAL

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

Titulares
Joilton Pimenta da SilvafalaJuf

MALETA PERSONALIZADA "BOTECO DO PAPAI" 

O KIT CONTÉM: 
 
1 LINDA MALETA EM MDF COM O NOME DO PAPAI  
1 PRATO DE VIDRO PARA PETISCO (VÁRIOS MODELOS) 
1 ESPÁTULA PARA PATÊS 
1 COPO COM MENSAGEM PARA O PAPAI (ACRÍLICO) 
1 PETISQUEIRA COM 4 OPÇÕES DE PETISCOS DA @naturezaecia 
1 CARTÃO 
EMBALAGEM DE PRESENTE + LAÇO  
 
VALOR: R$100,00 (kit com prato de vidro pequeno) ou R$130,00 (kit com prato 
de vidro grande). Pix. Parcelamos nos cartões de crédito (consultar taxas). 
 
Consultar valor de entrega. 
Pedidos: (71)98819-0899 - Sandra Barros  
@sbdesignexpress - Direct 
https://www.instagram.com/reel/Cgii47xAf2c/?igshid=MDJmNzVkMjY=

Imagem: Freepik
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