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MANCHETE

Por Pedro ChrysostomoCRÔNICA

Todas as crianças tem sonhos. Umas anseiam serem super-heróis, outras princesas 
e grandes cozinheiras, e até mesmo jogadores de futebol. Referências não faltam. 
Neymar é um grande exemplo disso. Se você é um menino de periferia fanático 

por futebol, tenha certeza que o sonho de marcar um golaço no final de uma copa do mundo 
é o seu maior objetivo. Isso é algo que não sai da mente de Nil. Menino, pobre, negro da 
periferia e com um sonho: ser jogador de futebol. Mas não qualquer um. A paixão dele por 
esse esporte faz pensá-lo como no seu ídolo.

Infelizmente, Nil não pode fazer muita coisa para realizar seu sonho, pelo fato de ser 
tetraplégico. 

No dia 12 de outubro é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, é também é 
culminado o dia das crianças. Mercados e shoppings lotam de clientes desesperados para 
proporcionarem um mísero momento de felicidade. A mãe de Nil lhe pergunta o que quer de 
presente. Ele, com um simples gesto com a cabeça a olhar para uma sapataria, com os olhos 
cheios de lágrimas anseia pelo instrumento de trabalho de cada jogador de futebol: uma 
chuteira.

As crianças são o começo e o futuro da vida humana. Jamais desacredite no poder de 
sonhar delas. Acredite. Confie. Acredite na vida até o último minuto da prorrogação.

Chuteira no pé, futebol no coração

Mais de um 
mês depois de 
grande parte 

do país adotar medidas de 
isolamento social, alguns 
locais agora começam 
a dar um passo além e 
decretar os chamados 
lockdowns, com regras 
ainda mais restritivas. O 
município de São Luís, 
no Maranhão, começou 
seu lockdown nesta terça; 
enquanto Fortaleza, no 
Ceará, vai implantar a 
medida a partir da próxima 
sexta (8). O que, afinal, vai 
mudar? 

Em quarentenas 
– um termo genérico, 
que vem sendo usado com pouca precisão pela mídia –, o 
que geralmente acontece é o chamado distanciamento social. 
Esse distanciamento pode ser mais brando ou mais extremo, 
dependendo do contexto. O Ministério da Saúde classifica essa 
estratégia em dois subtipos: o Distanciamento Social Ampliado 
(DSA) e o Distanciamento Social Seletivo (DSS).

O Distanciamento Social Seletivo (DSS) é o mais brando: 
defende que apenas pessoas do grupo de risco sejam isoladas 
e que o resto da população viva normalmente, seguindo alguns 
protocolos de higiene. Apesar de representar danos menores à 
economia, não é tão efetivo no combate à doença, já que “os 
grupos vulneráveis continuarão tendo contato com pessoas 
infectadas assintomáticas ou sintomáticas, o que torna mais 
difícil o controle”, explica o Ministério da Saúde em boletim 
epidemiológico. O DSS é chamado popularmente de isolamento 
vertical. 

Já o Distanciamento Social Ampliado (DSA) envolve 
o fechamento de escolas e estabelecimentos, a proibição 

de aglomerações e a 
paralisação da maior parte 
da atividade econômica 
não-essencial. A população 
é aconselhada a ficar em 
casa e sair somente para o 
essencial. Essa estratégia, 
conhecida também como 
isolamento horizontal, é 
mais eficiente em combater 
a propagação do vírus, 
mas tem sérios impactos 
na economia.

O lockdown, por sua 
vez, é o próximo passo 
nessa escala, ainda mais 
restrito que o isolamento 
horizontal adotado 
atualmente. Nele, a 
população só é autorizada 

a sair de casa para serviços essenciais, e pode haver até o 
uso de força policial para se certificar que a medida esteja 
sendo cumprida (ou seja, um policial pode te parar na rua para 
garantir que você só está mesmo indo ao mercado). Além disso, 
certas áreas são totalmente isoladas e pode haver bloqueio 
de estradas e controle do trânsito para evitar a circulação de 
pessoas entre bairros ou cidades.

Áreas muito afetadas pelo vírus tendem a adotar o lockdown, 
já que é a forma mais eficaz de se combater a transmissão. Foi 
assim em Wuhan, epicentro da epidemia na China, em que o 
governo usava até tecnologias de reconhecimento facial para se 
certificar de que ninguém estava furando a quarentena. Áreas 
dos Estados Unidos, Itália e Espanha também decretaram 
o lockdown quando os casos dispararam. E alguns países, 
mesmo não tão afetados pela pandemia, optaram por decretar 
lockdowns cedo para se evitar o pior: é o caso da Nova Zelândia, 
por exemplo, que saiu da pandemia com apenas 20 mortes por 
covid-19 no país inteiro. Um feito histórico.

Fonte: https://super.abril.com.br/saude/resumindo-qual-a-diferenca-entre-lockdown-e-quarentena/

Resumindo: qual é a diferença entre lockdown e quarentena?
São Luís (MA) e Fortaleza (CE) adotaram a medida, que é um passo além do isolamento horizontal: 
avenidas e estradas são fechadas, e a população só é autorizada a sair de casa para atividades essenciais.
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Idosos devem redobrar cuidados com saúde mental durante quarentena

O distanciamento social é a única maneira efetiva de conter o avanço 
rápido do coronavírus. A recomendação dos especialistas é que a 
medida seja seguida à risca por todos. Em especial, pelas pessoas 

acima de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco. O psiquiatra Carlos Celso 
Serra Azul, que atua no Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), 
da rede pública da Secretaria da Saúde, do Governo do Ceará, afirma que os 
idosos devem ter uma atenção maior com a saúde mental neste período.

De acordo com o psiquiatra, alguns idosos podem desenvolver transtornos 
mentais, principalmente aqueles relacionados à ansiedade, estresse e depressão. 
“A vulnerabilidade social, a limitação da rotina e a distância dos familiares são 
alguns aspectos que tendem a alterar o estado emocional, afetando a saúde 
mental. Embora seja necessária nesse momento, a limitação da rotina do idoso 
pode desencadear algum transtorno”, alerta.

Para enfrentar este momento de maneira saudável, evitando problemas 
emocionais e psíquicos, a recomendação é que os idosos realizem o máximo de atividades dentro de casa. “Tem que ocupar o 
tempo e criar uma rotina com exercícios físicos, meditação, conversas por videoconferência com os familiares e com a realização de 
atividades que sejam prazerosas”, completa.

Além disso, é fundamental manter uma alimentação saudável e prezar por um sono reparador. Para os que usam medicação e 
fazem algum tipo de tratamento, a recomendação é dar continuidade às orientações médicas.

Mal de Alzheimer
Devido à pandemia, os idosos com mal de Alzheimer podem apresentar algumas alterações comportamentais. A recomendação 

para os cuidadores é que mantenham a rotina de atividades dentro de casa.

Fonte: https://www.ceara.gov.br/2020/05/05/idosos-devem-redobrar-cuidados-com-saude-mental-
durante-quarentena/

SAÚDE

Neste momento de 
isolamento social em 
que todos estão em casa 

para diminuir a curva de contágio 
do coronavírus, muitas pessoas 
têm se preocupado em manter uma 
alimentação saudável para aumentar 
a imunidade e diminuir os riscos de 
se contaminar. Mas, também seria 
o momento de perder um pouco de 
peso? Muitos pensam que sim!

De acordo com a Organização 
Mundial de saúde (OMS), a 
obesidade é um fator de risco para 
quadro grave de contágio do novo 
coronavírus (Covid-19), considerando 
que, em sua maioria, pessoas que tem obesidade já fazem parte 
do quadro de doenças como diabetes, doenças cardiovasculares 
e complicações pulmonares. 

Uma pesquisa da Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e 
Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), aponta 
que, no Brasil, uma a cada cinco pessoas tem obesidade, e mais 
da metade da população tem sobrepeso.

Por conta disso, muitos adotam dietas restritivas para perder 
peso rapidamente. Porém essa não é a melhor opção, ainda 
mais quando se é preciso manter a imunidade do corpo em alta. 
A nutricionista Sophie Deram, entende que o foco deve estar em 
manter-se saudável e com uma boa imunidade.

"As pessoas buscam nas dietas um emagrecimento rápido, 
acreditando que fará bem à saúde delas, mas não é bem assim. 
Dietas restritivas causam um grande estresse e, neste momento 
que estamos vivendo, afeta ainda mais a saúde mental das 
pessoas. Se você quer perder peso e, principalmente, emagrecer 
de maneira saudável e sustentável, a resposta não são as dietas, 

BEM-ESTAR

mas sim um estilo de vida saudável", 
explica.

As dietas restritivas podem afetar 
a imunidade e diminuir a resistência 
física, o que é extremamente prejudicial 
neste momento. Além disso, o corpo 
ainda corre o risco de sofrer o "efeito 
sanfona", que afeta o metabolismo. 
A melhor alternativa é ligar o alerta e 
saber que, no atual período, fazer dieta 
é piorar a saúde. 

"Cada dia que passa, respeitamos 
menos o nosso corpo da maneira que 
ele é. Atividades físicas diárias são 
importantes, mas o foco deve estar em 
manter uma alimentação mais fresca e 

caseira, com alimentos menos industrializados. Cozinhar também 
é uma boa dica. Agora, é preferível manter o mesmo peso, e 
ganhar saúde", acredita.

A nutricionista ressalta que a ansiedade é diretamente afetada 
com uma nova rotina de isolamento social. "Por isso, é importante 
olhar para si mesmo, enxergar a sua fome e tentar descobrir se ela 
é real ou emocional. Esse é um fator que pode fazer com que as 
pessoas comam ainda mais", salienta.

"O tédio e a ansiedade podem fazer com que as pessoas 
comam mais do que deveriam e, depois, elas tentam fazer dietas 
para perder o peso que ganharam. Devemos buscar entender o 
que sentimos no momento para descobrir se a fome não é apenas o 
nosso emocional querendo preencher a avalanche de sentimentos 
que estamos tendo. Não sou a favor de restrições, mas sim de 
comer bem. Para mim, a alimentação é um estilo de vida: comer 
bem, sem culpa, sem restrição, com prazer e respeitando sua 
fome, seu corpo e emoções. Essa é a melhor opção para nos 
mantermos saudáveis e cuidamos da imunidade no momento em 
que mais precisamos", conclui.

Especialista alerta sobre perigo de dieta durante a quarentena
Em isolamento social, é necessário cuidar do corpo e não colocá-lo em risco com restrições alimentares. 

É importante estar focado em fortalecer o sistema imune

Fonte: https://novo.folhavitoria.com.br/saude/noticia/05/2020/especialista-alerta-sobre-perigo-de-dieta-durante-
a-quarentena
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HUMOR

DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

JANEIRO 2020

A  Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição, o 
Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao mês de 
JANEIRO/2020. Os documentos fiscais comprobatórios estão 
no escritório à disposição de qualquer associado. Para maiores 
esclarecimentos, a diretoria da ASSERJUF estará à disposição 
pelo e-mail: asserjuf@trf1.jus.br.

Caro(a) Associado(a),

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

DESPESAS OPERACIONAIS ²

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 

(1) CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. (2) DESPESAS COM FOLHA; 
IMPOSTOS; CONTABILIDADE; JURIDICO; TELEFONE; INTERNET; BRINDES E 

PRESENTES.  (3 ) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (4) OUTRAS DESPESAS.

R$ 38 731,33

R$ 36 965,02

R$ 1 766,31

R$ 10 984,37

R$ 5 852,12

RESULTADO

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³


