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   A ASSERJUF, através 
de ação judicial, ProOrd 
1018067-24.2020.4.01.3300 
questiona a parte da reforma 
da previdência que promoveu 
o aumento da alíquota da 
contribuição previdenciária 
para seus associados. 
 
  
   A ação busca sustar os efeitos 
da instituição da contribuição 
previdenciária extraordinária 
instituída pela EC 103/2019, a 
alteração da faixa de isenção 
dos inativos e pensionistas.

ASSERJUF ajuizou o processo 
para questionar majoração da 

contribuição previdenciária

asserjuf@uol.com.br / 71 3306-8382 (whatsapp)



Fonte: https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/na-quarentena-como-montar-o-
cronograma-ideal-para-estudar-em-casa/

Existem muitas maneiras de 
você manter os estudos em dia 
na sua casa: aulas a distância, 
lives, cursos online, muita leitura e 
até as redes sociais se tornaram 
grandes aliadas nesse momento de 
quarentena. A questão é que mesmo 
que tenha todas essas ferramentas 
ao seu alcance, se você não 
estabelecer uma rotina eficiente e 
compatível com as suas limitações, 
a desmotivação pode tomar 
espaço, a preguiça pode aparecer e 
procrastinação irá ditar seu ritmo de 
estudos.

Para isso não acontecer com você, conversamos com Bárbara 
Souza, psicóloga do Serviço de Atendimento Psicológico do Curso 
Anglo, e Luiz Otávio, coordenador do Colégio Poliedro São Paulo, e 
separamos algumas dicas para criar o cronograma ideal para quem 
precisa estudar em casa.

Não se esqueça que, sim, você está na sua casa – e durante uma 
pandemia

A recomendação é sempre buscar ao máximo dar continuidade à 
sua rotina de estudos mesmo no período da quarentena. Mas o fato de 
você estar na sua casa faz muita diferença e é necessário se adaptar 
ao ambiente. 

O primeiro passo, segundo Bárbara, é entender como será o 
dia a dia em casa, quais as novas demandas domésticas e como a 
convivência familiar vai demandar seu tempo e atenção.

Organizar os horários e planejar as atividades a serem feitas – 
tanto as ligadas aos estudos como os afazeres domésticos – aumenta 
a produtividade e reduz o alto risco de perder o ritmo de estudos e 
aprendizado.

Algo fundamental é entender o contexto no qual você está inserido. 
Estamos em meio a uma pandemia, está tudo bem se estiver abalado 
com isso. Não se cobre tanto. “Não perca de vista que todos podem se 
sentir mais preocupados consigo, com familiares e parentes também 
devido às questões ligadas à covid-19 e o estado emocional pode 
interferir na manutenção dos estudos”, diz a psicóloga.

A rotina anterior ainda é estratégica
Apesar das adaptações ao ambiente doméstico, das demandas 

extras provenientes da dinâmica familiar, de mais barulhos e 
interrupções, existem muitos detalhes importantes da sua antiga rotina 
de aulas presenciais que farão toda a diferença a partir de agora. “A 
recomendação é criar uma rotina de horários determinados para tudo, 

como a que tem nas atividades presenciais. 
Horário para acordar, tomar café da manhã, 
assistir às aulas, realizar intervalos, almoçar, 
estudar e descansar”, diz Luiz.

Ou seja, o estudante que tem realizado 
aulas a distância precisa definir o horário 
para assistir às aulas gravadas, acessar os 
materiais de apoio e resolver os exercícios. 
Em caso de aulas ao vivo, o ideal é 
acompanhar em tempo real, o que permite 
interagir com os professores e tirar dúvidas. 

Nessa situação, o suporte dos pais e 
responsáveis é fundamental para orientar 
e estimular a autonomia e o senso de 
responsabilidade para que os jovens se 

comprometam com os estudos.

Pausas são necessárias
Estudar é um processo que demanda energia, concentração e 

atenção, o que provoca cansaço. As pausas possibilitam um pequeno 
descanso que favorece a manutenção dos estudos por mais tempo de 
maneira mais atenta e concentrada.

Durante o período que estiver assistindo aulas online, busque 
organizar intervalos semelhantes aos que você tem na escola entre as 
aulas. Isso é importante para que mantenha um bom aproveitamento 
e melhore a absorção dos conteúdos, segundo Luiz. “Já quando 
estiver estudando, fazer pequenas pausas de 10 a 20 minutos após 
1h30 de estudos, é fundamental para manter o rendimento e melhorar 
a fixação do que está sendo estudado”, completa o coordenador. 

Como durante a quarentena você passará muito tempo olhando 
diretamente para as telas (computador, tablet e celular), pausar implica 
também distanciar-se dessas ferramentas para descansar a vista.

Disciplinas
A recomendação dos especialistas é que você organize os 

conteúdos estudados de acordo com as aulas que teria durante a 
semana nas aulas presenciais. Dessa forma, nenhuma matéria será 
deixada de lado. 

Uma sugestão de Bárbara é planejar seus estudos dentro do 
tempo disponível de maneira compatível com seu método de estudo, 
por exemplo: fazer primeiramente uma leitura, exercícios básicos e 
resumos para compreender os conteúdos selecionados para aquele 
dia. Depois retorne a cada um deles aprofundando com exercícios 
mais complexos e exigentes. “Dessa forma, você entra em contato 
com o assunto duas vezes no seu dia e aumenta a absorção do 
conteúdo”.
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Na quarentena: como montar o cronograma ideal para estudar em casa?

EDUCAÇÃO

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.... Um número ímpar, mas com um significado devastador 
para a história da seleção brasileira. Uma marca mais difícil de sumir que queimadura 
de terceiro grau no couro cabeludo. A Copa de 2014, que era para ser brasileira, tem 
uma vibração mais “deutsch”, mesmo que a competição tenha sido na casa do Brasil. 
Müller, Klose, Kroos, Khedira e Schürrle, foram os principais carrascos desta carnificina 
que foi o jogo entre as duas seleções. Uma coisa que não víamos a tempos era o 
famoso “gol de honra”, e Oscar, meio-campista da seleção canarinho, “teve a honra” 
de presentear os visitantes europeus com esse momento. Até Ronaldo, conhecido 
como “Fenômeno”, saiu prejudicado na história, tendo seu título de maior artilheiro 
em Mundiais tomado por Klose. Muitos brasileiros já tinham considerado fim de jogo 
quando o Brasil tomava seu quinto gol na partida, muitos consideraram que a partida 
durou 45 minutos (duração de um tempo da partida).
 7 a 1. Não foi algo tão simples de digerir. Foi o 7 a 1. Foi vergonhoso, foi triste, 
foi desesperador, foi inesquecível. Considerada a pior derrota da história centenária da 

seleção brasileira, também desbancou o prêmio de ser a primeira seleção a sofrer cinco gols em 29 minutos, sem contar que ainda 
mancharam o currículo do técnico Felipão como a primeira derrota dele em Mundiais, no comando da seleção. Infelizmente, os anos 
vão se perpetuando, mas nunca esqueceremos deste dia “memorável e ímpar”.

CRÔNICA Por Pedro Chrysostomo
O 7 a 1

© Alex A. Marques

Crédito: StockSnap/Pixabay
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 O primeiro de nós ligou a lâmpada do quarto enquanto 
os restos das sombras da casa, silenciosamente 
deixavam-se banhar pela tênue luminosidade de 

uma lua quase nova, uma escuridão violada também pelo brilho 
do vapor de mercúrio da lâmpada do outro lado da rua, pouco de 
luz que conseguia atravessar o mar de mariposas enlouquecidas 
que se debatiam, ferindo as asas, contra o globo imundo do alto do 
poste. Com a casa semi-iluminada pelo luar e o mercúrio deslizando 
até a soleira da porta, a lâmpada acesa naquele quarto revelou sua 
fluorescente redundância.

        A segunda de nós trazia no corpo um aroma novo de sândalo 
que impregnou por muito tempo os lençóis do quarto que precisava 
de uma limpeza. Felizmente, era noite e ela, a segunda de nós, não 
reparou na fina camada de poeira que aniversariava pelos cantos. O 
aroma era inebriante e ninguém prestou atenção na longínqua nota 
ácida de naftalina do quarto. A segunda de nós espreguiçou-se como 
uma felina doméstica que se divertia maltratando ratinhos. O pescoço 
é delicado e os dentes pequenos e afiados carregam doses sutis 
de veneno em cada gota de suor também chamado de sândalo. A 
segunda de nós sorri, displicentemente alta. Ela bebeu demais? Os 
outros dois de nós não sabiam. Isso poderia fazer parte do seu jogo.

           
 O terceiro de nós não deixaria 

cheiros nos móveis. Habitava longe 
daquele logradouro voraz repleto de 
poeira e, agora, sândalo. Era novo 
demais para estar entre dois de nós, 
há bem pouco chegara aos 18. Mas, se 
aquele nem mesmo era seu caminho 
para casa, por que estava ali, marcando 
sua presença discreta entre os outros 
dois de nós, se não havia vínculos 
cronológicos ou geográficos que os 
ligassem? Que tanto de mel havia 
naquela casa onde a poeira de um e 
o perfume da outra poderiam ser como um imã para incautos? Uma 
teia para arrebentar frágeis asas? Ele tem as calças jeans rasgadas 
nos joelhos e não fuma. Não se importa se fumem, se bebam ou se 
chorem. Não se importa com nada. Ainda não tem porque se importar. 
Quiséramos que ele nunca precisasse. A pele do seu rosto ainda não 
tem vestígios de uma futura barba, mas a cor e a textura exatas de um 
pêssego amadurecendo. O olhar é um lago límpido cercado de cílios 
longos. Se houvesse algum tipo de justiça na terra, o terceiro de nós a 
mereceria. E mais ninguém.

O primeiro de nós julga-se um bocado sábio e já um pouco 
sujo, como as meias que guarda no fundo da cômoda e mereciam 
mais atenção. O primeiro de nós não sabe ainda que há muita lama 
e espinhos no caminho a trilhar e que há selvas de perigos em 
algum lugar adiante. Só está tentado evitar, o mais tempo que pode, 
atravessar esse charco. Sabe que não conseguirá evitar por muito 
tempo sujar as mãos, ferir a alma, machucar e ser machucado. Não é 
mais adolescente, com quase 30, e não se pode enganar as sombras 
por muito tempo antes de queimar as asas contra o mercúrio do 
falso luar. Já há nódoas na barra da sua vida. O primeiro de nós não 
conseguirá evitar.

           
Ela já ligara a música e iniciara a dança que usava nesses 

rituais particulares. Dire Straits foi o que escolheu, ou talvez fosse o 
que estivesse mais à mão. A agulha do aparelho de som fez o ruído 
característico do contato com o disco de vinil. Estávamos ainda no 
tempo do vinil. Olhou pelos cantos dos olhos, divisando os limites 
do território que dispunha para a atuação. Aquela era uma das 
suas qualidades menos evidentes, menos valorizadas, mas a mais 
apreciada pelos que, mesmo sem perceber, se admiravam com o 
seu domínio do espaço periférico. Ela comandava a cena como uma 

primeira bailarina. O balé da mariposa fêmea. A segunda de nós rodava.

O mais moço de nós observava, silencioso, os gestos do primeiro 
e da segunda de nós. Os seus eram movimentos imperceptíveis como 
os de um camundongo hipnotizado por duas serpentes. O moço dos 
longos cílios não sabia bem o que fazer, que papel executar, mas não 
parecia preocupado com isso já que não lhe cabia o costume de vítima 
nem combinava o figurino de predador. Sabia, intimamente, que era 
impossível que não cuidassem dele como de um cristal que se pode 
partir em pedaços, permanentemente a um passo do irremediável. 
O colchão sobre o tapete no chão pareceu um lugar seguro para 
proteger-se de uma queda fatal. Quem diria que aquele primeiro 
movimento rumo ao conforto do colchão partiria exatamente dele?

O primeiro de nós era o dono da casa e da motocicleta em que os 
três chegaram do bar, ele pilotando, a segunda de nós abraçando-o, 
envolta pelos braços do menino dos olhos d’água. Ele, anfitrião, 
perguntou se os outros tinham fome. Cada um escolhera uma fruta 
diferente. Enquanto ela dançava com a sensualidade exata que o 
papel pedia, o primeiro de nós mordia uma maçã, evitando os olhos 
do rapaz. De algum modo, os rasgões do tecido nos joelhos daquela 
sua calça jeans pareciam-lhe dolorosos. Ela desfrutava de um cacho 
de uvas, sorria, dançava, reivindicava olhares. Ele sentou-se longe 

do rapaz com pele de pêssego e sumo de 
morangos nos cantos dos lábios. Uma língua, 
e já não havia mais vermelhos por ali. Seus 
olhos eram atraídos tanto pela imobilidade 
e silêncio dele quanto pelos movimentos 
ritmados da segunda de nós.

Seu vestido delineava as curvas de 
pernas esguias. Que papéis lhe caberiam 
naquele trio? Não se importava já que 
qualquer papel teria dela um desempenho 
não mais, não menos, do que perfeito. Àquela 
altura da noite, das frutas e do disco, somente 

dois dos três corpos já estavam no colchão. A noite ainda tardava a 
amanhecer e havia um espaço reservado para ela entre o primeiro e 
o terceiro de nós.

Mas e aquela lâmpada? Alguém, por favor, o alertasse de que 
havia luz demais naquele quarto. Descobriram formas de, rindo, 
disfarçar a ausência de espontaneidade quando acabaram as frutas. 
Muita cerveja os ajudara a chegar até ali, mas não havia mais cerveja 
e se queriam aproveitar o efeito que ela lhes causara, não poderiam 
esperar muito mais. Em breve, a alvorada desfaria o mistério, as 
mariposas estariam arrebentadas sob o poste, em breve acabaria 
o disco do Dire Srtaits e aquela lâmpada daquele quarto não tinha 
qualquer razão para estar acessa.

Finalmente, ela já não dançava mais e não eram somente dois 
os corpos no colchão. Mas eles ainda não haviam iniciado o balé 
das mãos que ditariam os rumos a seguir, que abririam os caminhos 
que não deixariam marcas visíveis para outras trilharem. Cada uma 
daquelas mãos teria um valioso papel a desempenhar. Precisávamos 
apenas de um pouco menos de luz.  Até que houve a mágica e a luz, 
subitamente, apagou-se. Sozinha! Então haveria esperança para as 
mariposas daquele quarto.

 Foi quando o menino de longos cílios, aparentemente caído numa 
teia de poeira e sândalo, disse aquela que seria a frase que deixaria os 
outros dois de nós certos de que ele não precisava de fato da proteção, 
seu cristal não se partiria fácil e, pelo visto, ele saberia aonde chegar 
se não o cegassem com a luz que cega as mariposas. A luz apagou-se 
sozinha e ele foi o dono das únicas palavras que aqui se registra, já 
que, entre todas, foram as únicas que jamais foram esquecidas.

        — Sua luz é ensinada?

Luiz Goulart - 16ª Vara

Disponível em: http://chacais-sempre-espreitam.blogspot.com/
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Chame a família para participar
Aproveite a primeira dica para escolher 
exercícios leves e que toda a família pode fazer. 
Dessa forma vocês podem relaxar e aproveitar 
o tempo livre juntos.

Fonte: https://ricmais.com.br/noticias-coronavirus/como-praticar-exercicios-na-
quarentena-confira-as-dicas/

Exercícios na 
quarentena
sem sair
de casa

HUMOR

Se exercitar é importante para manter a saúde em dia e ainda se distrair 
em meio à quarentena. Por isso essa é uma ótima opção para passar o tempo 
nesses dias.

 
Escolhas exercícios mais leves
O ideal é optar por exercícios mais leves e que podem ser 
feitos sem equipamentos, pois além de serem mais fáceis 
de fazer em casa eles podem ajudar a acalmar e controlar 
a ansiedade.

Use o que tem em casa
Pacotes fechados de alimento podem virar 
pesos, um banquinho pode servir como base 
para algum exercício, e assim por diante. 
Tente enxergar diferentes usos para aquilo 
que está ao seu alcance.

Defina um horário
Separar um momento só para se exercitar é importante 
para manter um ritmo e constância. Dessa forma você 
se organiza melhor e evita deixar para depois ou 
acabar esquecendo das atividades físicas.
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