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Aniversariantes
Hoje: Leila Macêdo Lessa (NUCJU), 
Anelita Silva de Santana  (Turma Recur-
sal), Geovana Viana Conceição (Ilhéus) 
e Maria das Graças de Araújo (18ª 
Vara). Amanhã: Adriana Nunes de Lima 
Conceição (20ª Vara), Bettina Santos 
Benjamin (Vitória da Conquista), Deni-
se Severo Fiscina (NUCAF), Raian Dou-
glas Oliveira Marques (8ª Vara), Cláudio 
José Bonfim da Costa e Fabiana Braz 
Sacramento (ambos do NUCRE).
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Para associação de juízes, reforma 
da Previdência é 'inaceitável'

A Associação dos Juízes Federais do 
Brasil - Ajufe- criticou a proposta de refor-
ma da Previdência e considera ser "inacei-
tável" uma mudança "que viole os direitos 
e garantias fundamentais, piorando as 
condições de vida da população brasi-
leira". O texto é assinado pelo presidente 
da entidade, juiz federal Roberto Carvalho 
Veloso.

 A associação contesta o fato de o go-
verno ter enviado a proposta ao Congresso 
sem um "debate sério e qualificado com 
os trabalhadores e servidores públicos", 
e avalia que é “temerário que a Reforma 
seja encampada pelo governo, apenas 
sob o único enfoque da crise econômica, 
sem as discussões necessárias acerca 
dos aspectos jurídicos e sociais”. O go-
verno justifica que a reforma é essencial 
para conter o rombo das contas públicas.

 Um dos pontos criticados pela Ajufe é o 
que iguala a idade mínima para aposenta-
doria de homens e mulheres, em 65 anos. 
“O tratamento diferenciado para homens e 
mulheres tem justificativas históricas que 
não se modificaram”, diz a nota.

 A associação questiona o défi-
cit da Previdência - que deve atingir 
R$ 146 bilhões em 2016 e previ-
são de R$ 181,2 bilhões em 2017. 

“O estado brasileiro tem a 
obrigação de executar uma po-
lítica direcionada ao combate à 
sonegação fiscal, com cobrança 
dos devedores da União, bem 
como prevenindo a imensa cor-
rupção que assola o país. Sobre 
a dívida de pessoas físicas e jurí-
dicas com a União, o estoque de 

débitos chegou ao astronômico valor de 
R$ 1,8 trilhão”.

 Segundo a Ajufe, a Previdência Social 
é um direito humano fundamental que ga-
rante um seguro social, necessário quando 
o indivíduo se encontra em situação vulne-
rável e desamparado, seja pela idade avan-
çada, acidente, invalidez ou maternidade, 
riscos sociais cobertos pelo sistema previ-
denciário brasileiro.

A entidade considera que o aumento 
da idade mínima para 65 anos, e a possi-
bilidade de elevação posterior, não condiz 
com a realidade de toda a população bra-
sileira que tem Estados com expectativa 
de vida inferior à média nacional. 

Somando-se a isso, a exigência de 49 
anos de contribuição para a aposentado-
ria integral fariam, para a Ajufe, com que 
o povo vivesse praticamente apenas para 
trabalhar em um país com elevado grau 
de pobreza e desemprego, um sistema 
único de saúde com problemas de gestão 
e recursos e em forte crise econômica.

Outra inconsistência da reforma, apon-
tam os magistrados, é o parâmetro das 
regras de transição, que não apresenta 
justificativa adequada, ao se pautar unica-
mente pela idade do trabalhador/servidor. 
“A Reforma não se pauta pelo valor social 
do trabalho/tempo de contribuição, pois 
defere o direito a regras de transição por 
um indicador que não premia o valor do 
trabalhador que iniciou sua vida laborativa 
em datas longínquas”.

Finalizando a nota, a entidade afirma 
que, do estoque da dívida ativa, R$ 403,3 
bilhões são débitos previdenciários, que, 
se fossem integralmente cobrados, cobri-
riam o déficit, lembrando ainda que são 
desviados bilhões por ano em corrupção. 
“Soma-se a isso a má gestão dos recursos 
do INSS, bem como as inúmeras fraudes 
para a obtenção de benefícios”.

Fonte: O Globo

O líder humanitário e guru indiano Sri 
Sri Ravi Shankar, em sua 7ª passagem pelo 
Brasil, estará em Salvador no dia 16/12 na 
Concha Acústica do TCA.

Sri Sri é o fundador da Organização In-
ternacional Arte de Viver, da Associação 
Internacional para os Valores Humanos e 
consultor da ONU. Há mais de 35 anos 
vem ensinando milhões de pessoas através 
da meditação e respiração a eliminar o es-
tresse e a violência de suas vidas, sendo 
promotor da paz, da harmonia na diversi-
dade e dos valores humanos, do fortale-
cimento do indivíduo e da construção de 
sociedades mais justas e pacíficas.

A apresentação terá entrada gratuita. Os 
ingressos já podem ser retirados nas sedes 
da Fundação Arte de Viver e na bilheteria 
do Teatro Castro Alves. 

Endereços da Arte de Viver em Salva-
dor: Rua Manoel Barreto, 135 / Tel: 3017-
9456, Graça; Av. Paulo IV, 1984 / Tel: 
3017-9463, Pituba; Av. Praia de Itapuã, 3 
/ Tel: 3369-0641, VIlas do Atlântico.

Líder humanitário Sri Sri Ravi Shankar 
em visita a Salvador no dia 16/12

Acompanhe os detalhes da vinda de Sri 
Sri Ravi Shankar em todo o país: www.sris-
ribrasil.com.br. Veja a biografia do líder em 
www.srisriravishankar.org/ e curta no perfil 
www.facebook.com/artedeviverbr.

Participe da Árvore 
de Natal Solidária 

A Árvore Solidária continua no foyer e 
na recepção dos JEFs. Até hoje, servidores 
e magistrados poderão escolher uma estre-
la com o nome de uma criança e tornar o 
seu Natal ainda mais especial. 

Os presentes devem ser entregues na 
ASSERJUF ou na Xerox dos JEFs até ama-
nhã, 14/12.

ASSERJUF realiza 20ª 
Brincadeira das Senhas

Os associados da ASSERJUF que en-
caminharam a lista dos interessados em 
participar da 20ª Brincadeira das Senhas 
já podem se preparar para a atividade lúdi-
ca mais divertida que a associação realiza 
todos os anos.

A entrega das senhas e também dos 
prêmios para os participantes acontecerá 
nesta quarta feira, 14/12 às 13h no foyer 
do prédio-sede, e no dia 15/12 (quinta-
-feira), às 13h no térreo dos JEFs.

Este ano, os participantes poderão ga-
nhar panetones, vinhos, espumantes e 
queijos reino.

A Cartuxa de Parma
                                          de Stendhal

O romance A 
Cartuxa de Parma 
narra as aventuras 
amorosas vividas 
pelo protagonista 
Fabrício Del Dongo, 
jovem idealista de 
família nobre, ima-
turo e de poucas 
ambições que deci-
de se unir ao exérci-
to de Napoleão Bo-
naparte.

Uma sequência de amores irrespon-
sáveis, brigas, fugas e processos judiciais 
transportam o leitor à Itália do início do 
século XIX. A prosa ágil de Stendhal e a 
estrutura episódica da trama dão ainda 
mais charme às intrigas e conspirações 
de bastidores, potencializadas por recur-
sos como cartas anônimas e envenena-
mentos.

Escrito em 53 dias, no final de 1838, 
A Cartuxa de Parma  inicia com a célebre 
cena em que o herói Fabrício Del Dongo 
se perde no campo de batalha de Wa-
terloo, sem saber que participava de um 
momento crucial da história europeia.

Fabrício é admirador de Napoleão e 
essa admiração constitui um dos aspec-
tos sócio-históricos da obra, mostrando 
uma Itália que sofre as consequências 
sociais da restauração da monarquia em 
territórios que pertenceram ao Império 
Napoleônico, como o Piemonte, onde se 
passa o romance.

Essa admiração dá início às suas 
peripécias, pois ele segue escondido 
de seu pai, monarquista, para lutar 
em Waterloo. A partir daí, ele se vê em 
apuros, contando apenas com a ajuda 
de sua tia, Gina Pietranera. A afeição 
entre os dois vai crescendo e se con-
funde muitas vezes com um amor car-
nal e incestuoso.

A obra é um retrato fiel da época, 
considerado o maior romance do escritor 
francês Stendhal ao lado de ‘O Vermelho 
e o Negro’. Neste romance, o autor ar-
ticula uma intrincada rede de relações 
de poder e amor, contextualizadas sob 
governos corruptos, que se sustentam 
fragilmente escondidos pelo fantasma 
de Napoleão, recém-destituído de seu 
poder e de seu império europeu. 
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