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TTodo dia acordo achando que estou morto. Condômino de um limbo com a parcela atrasada, verificando se ainda produzo sombra, se 
o coração ainda é música, batendo cartão na mesma dúvida: já é luto ou ainda estamos no páreo? E uma das primeiras notícias que 

ouço é que astronautas não querem mais voltar ao planeta. Levanto-me, dirigindo a carcaça obesa pelos quartos do meu jazigo.
A casa é uma zona zero, uma alfândega, uma sala de espera da polícia federal pré-celestial. Não sei mais a que mundo pertenço. Hoje 

sou fronteira, hoje sei o que é ser um refugiado. Sinto o gosto do sal marinho que salpica para dentro da minha balsa. Lágrimas, náufragos… 
Já organizei testamentos distribuindo posses. Posses que me ajudam a estudar meus afetos. Posses definem afetos? Mas as coisas da 
casa me parecem tão mortas… Coisas podem morrer? Um apartamento, cemitério de objetos. 

Tem dias que danço mais, tem dias que rezo mais… Todos os dias como mais, e sonho tanto! Sonho pra rever, as vezes, me despedir 
de amigos e a todos eu faço a mesma pergunta: eu fui um bom amigo pra você? E alguns me fazem acordar antes de dar uma resposta. É 
desesperador! Retomo um dos meus exercícios matinais, recordo. 

O tempo deve mudar de pele mas pode-se enterrar o passado? O passado foi feito para ser esquecido ou lembrado? Porque nada me 
é mais presente. 

Tenho sido frequentado por muitos de vocês. Se você recebe esse texto é por gratidão a sua visita. Você tem tomado chá comigo, 
amanhecido ao meu lado, tem sido considerado como um artigo de luxo na estante das saudades. Hoje tem mais saudades que livros na 
estante. 

Estamos mais próximos do que pensamos, na mesma encruzilhada típica de toda guerra entre o extermínio eminente e o desejo de 
sobreviver para construir algo bem melhor. Estamos mais vizinhos do que nunca, atravessados de humanidade e da certeza que ainda há 
tanto a se fazer um pelo outro.                         

Espero não falhar mais contigo. Espero te abraçar em breve. Porque cheiro faz falta. Perfume faz falta. Batida de coração faz falta. 

Fonte: Terra

As mudanças e as novidades geradas pela pandemia do novo coronavírus 
são fontes de estresse e desafios, mas elas também têm consequências 

práticas para a nossa saúde. A necessidade da prática de quarentena acaba gerando 
condições favoráveis para o surgimento ou intensificação das dores de cabeça, e 
por isso é preciso prestar atenção em hábitos prejudiciais.

Se você começou a sentir ou tem sentido mais dores de cabeça nos últimos 
meses, saiba que você não está sozinho. Ana Paula Peña Dias, neurologista 
especialista pela Academia Brasileira de Neurologia, conta que muitas pessoas 
tiveram uma piora no quadro de doenças crônicas, ou até o surgimento de novas, e 
existem vários fatores para isso.

"Uma das principais causas é o excesso de preocupação e ansiedade pelo 
cenário em que estamos vivendo", explica a médica. O isolamento, as mudanças 
na rotina e a distância de pessoas queridas gera medo e aborrecimento, dois dos 
chamados fatores estressores, ou seja, elementos que pioram o quadro de dor de 
cabeça.

Apesar disso, é importante não generalizar e associar toda dor de cabeça ao estresse. Segundo Ana Paula, existem cerca de 40 tipos de 
dores de cabeça, que variam de intensidade, frequência, localização na área da cabeça e até efeitos.

A enxaqueca, por exemplo, é um dos tipos mais comuns, geralmente associada a uma dor que aumenta conforme a exposição intensa a 
luz e barulho, gerando enjoo e vômito. Mas existem outros tipos, cada um com sua causa.

Os distúrbios de sono pioram e dão origem a dores de cabeça, geralmente associados à falta de exercício e a um período prolongado dentro 
de casa. E não é apenas a falta de sono que leva ao incômodo, o excesso também pode ser prejudicial.

A ingestão de álcool em grandes quantidades e frequência, cujo aumento tem sido observado durante a quarentena, também é um causador 
das dores, assim como uma alimentação com grande consumo de alimentos gordurosos.

Outro fator contribuinte é uma grande exposição a eletrônicos, que por si só gera dor de cabeça e também leva a distúrbios de sono. "A luz 
interfere na produção do hormônio do sono. E geralmente o abuso também leva a mais ansiedade, com aumento de consumo de notícias", 
explica a médica. O recomendado é restringir o uso, optando por momentos de lazer e práticas de outras atividades, como ler um livro, 
meditação, exercício e jogos.

Também é importante prestar atenção a outro elemento que geralmente passa despercebido no dia a dia: a postura. Ela interfere tanto na 
coluna lombar quanto na coluna cervical, podendo gerar um dos 40 tipos de dor de cabeça.

Assim, algumas mudanças no estilo de vida podem ajudar a evitar as dores de cabeça, como aconselha a neurologista: "dormir bem, pelo 
menos de 6 a 7 horas por dia, ter uma alimentação leve e saudável, evitar bebida alcoólica, cigarro, cafeína — consumindo no máximo três 
cafezinhos por dia — e praticar atividade física, além de terapias como acupuntura e a prática de meditação".

Além das mudanças, é importante ficar atento aos sintomas das dores de cabeça. Como o próprio nome diz ela é uma dor na região da 
cabeça, e começa de forma súbita e vai ficando mais forte. Algumas trazem outros sintomas, como desmaio, crise convulsiva, distúrbios na 
visão, tontura, vômitos, desequilíbrio e dificuldade para caminhar, e portanto demandam atenção médica. "Se a dor for acompanhada de febre, 
é importante ir para o hospital, já que pode ser um indício de covid-19", alerta a neurologista.

Um outro problema associado às dores de cabeça é a automedicação, prática em que o paciente toma algum remédio sem orientação médica. 
"Existe um tipo de dor de cabeça, por exemplo, que ocorre quando o paciente toma analgésico constantemente, e aí [com a automedicação] a 
dor aumenta, fica mais crônica e mais difícil de tratar", observa Ana Paula.

A médica ressalta que quando a dor se repete com frequência é preciso procurar tratamento com um neurologista, já que existem tratamentos 
específicos: "As pessoas estão acostumadas a conviver com dor de cabeça, mas ter dor não é normal. Tem a dor que pode ser nada grave, 
mas ela também tem tratamento".

Quarentena é ambiente favorável para dor de cabeça; saiba como evitar
Alterações na rotina, alimentação e aumento do estresse são alguns fatores que levam ao aumento da dor

Nota de Agradecimento – (Newton Moreno)

Saúde e Bem Estar

Prosa & Poesia
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ONDE AS PEDRAS CAEM... Por Denise Marcia de AndradeCarneiro

Em artigo escrito em 2014 tratei desse tema, que à época já estava em 
implantação no serviço público e em algumas grandes empresas. À 

época havia uma CLT e uma Constituição protegendo esses trabalhadores 
e a passagem para esse regime. Salvo exceções em algumas categorias, 
essa era uma opção das partes, com vantagem para ambas. Agora tudo 
mudou, e para pior. O que fazer?

Home office, título bonito para nova forma de trabalho, vem agora ainda 
mais maquiada de benesse do patrão para o funcionário. Também chamado 
de Anywhere office ou Teletrabalho, é o trabalho realizado pelo empregado 
em seu domicílio ou algum lugar escolhido por ele, necessariamente fora da 
empresa. Essa modalidade vem crescendo substancialmente no mundo na 
esteira da reestruturação global da economia, dos avanços tecnológicos, 
da flexibilização no formato do trabalho com abandono paulatino do 
presenteísmo, e agora na PANDEMIA foi imposto a uma grande parcela 
de trabalhadores, devendo seguir após o isolamento como uma vertente 
do “novo normal”.

A reforma trabalhista liberou essa forma de trabalho inserindo no Brasil 
regras que se assemelham ao praticado em Portugal; porém, importou 
apenas o que havia de negativo para os trabalhadores lusitanos sem trazer 
o que havia de positivo. E nesse momento de pandemia o governo se 
arvora a estabelecer as diretrizes para essa modalidade de trabalho através 
de uma medida provisória (MP), como sempre, sob a ótica do empregador. 
Aqui não queremos demonizar o home office, porém insistimos: o formato 
precisa ser acordado entre as partes lembrando que tanto o trabalhador 
quanto a empresa precisam se beneficiar. Contudo, o que vemos? Vemos 
que nessa modalidade de trabalho as empresas tem o custo reduzido e, 
no entanto, as metas exigidas dos empregados são em média 15% a 20% 
superiores àquelas estipuladas para o trabalho convencional, a jornada 
geralmente é maior contando com o tempo de preparação, e manutenção 
de insumos (computador veloz, acesso à internet, antivírus etc, além de 
muitos precisarem adquirir móveis ergonômicos) que na empresa seriam 
fornecidos pelo empregador, ficam agora a cargo do empregado. Além da 
questão monetária, esse serviço invade o espaço da família do trabalhador. 
A invasão do trabalho formal no seu ambiente de lazer e descanso confunde 
a ele e a sua família sobre quando ele está trabalhando e quando não está, 
quando pode ser solicitado pelos filhos, amigos e parentes e quando não 
pode ou não deve.

Com o passar dos meses e anos a transformação do seu lar em um 
local de trabalho acaba por influenciar até o seu metabolismo e suas 
relações sociais e emocionais, conforme pesquisas realizadas. Inclusive 
o fato do trabalhador estar longe das chefias não anula a possibilidade do 
assédio, que vem em forma de fiscalização, cobrança, muitas vezes feitas 
até em finais de semana. Se engana quem pensa ser isso incomum.

Outro fator considerado positivo, sob a ótica do empregador, é o 
afastamento do servidor do seu ambiente coletivo de trabalho, seu 
isolamento dos colegas e a perda do vínculo pessoal e da identificação 
com eles. Para os sindicatos, o home office seria uma forma engenhosa 
para “furar” e enfraquecer as mobilizações, reivindicações e greves da 
categoria, além de maquiar as relações de trabalho, fazendo o trabalhador 
ser mais explorado com a ilusão de estar sendo beneficiado. Na iniciativa 
privada essa forma de trabalho, em alguns casos, está descaracterizando 
os contratos de trabalho com maior flexibilização de direitos como 
“contrapartida” à “permissão” para o trabalho em casa. A verdade é que, 
como aconteceu logo após a revolução industrial, o trabalhador voltou a 
morar no local de trabalho. A sensação de “chegar em casa após um dia 
de trabalho cansativo e poder descansar” deixou de existir, pois a casa é 
também seu trabalho, não é mais seu local de repouso e descanso.

Mecanismo simbólico de controle
Segundo a pesquisadora Márcia Regina Castro Barroso (cientista 

social, doutoranda em sociologia pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro), o trabalho à distância tem mecanismos simbólicos de controle. 
“Vende-se um pacote de expectativas e vantagens, mas o que a pesquisa 
percebe é que a liberdade e a autonomia não têm muita expressividade. 
O teletrabalhador tem um sentimento de dívida constante. A possibilidade 
de flexibilização de horário de trabalho e alguns mimos cotidianos se esvai. 
O que acaba ocorrendo é a indiferenciação da vida privada da laboral”, 
destaca a pesquisadora.

Teletrabalho: Caminho sem volta, mas, para onde?
Outra pesquisadora do mundo do trabalho, a auditora fiscal Vera 

Teresa Balieiro, ao entrevistar trabalhadores para saber como encaram o 
quadro de precarização de seu universo laboral, registrou a angústia de 
uma servidora da Justiça por não dar conta das demandas que aumentam 
numa época em que o número de servidores vem sendo reduzido 
sistematicamente: “Hoje, para trabalhar direito, eu não poderia cumprir a 
meta”. Muitos, para “trabalhar direito” e “cumprir a meta” jogam fora sua 
qualidade de vida.

Novos instrumentos de controle vêm sendo criados para monitorar 
a produtividade, independentemente da carga horária efetivamente 
trabalhada, ou seja, são as metas que importam, mesmo que sejam 
exageradas, impossíveis de serem contempladas na jornada normal. Para 
não ser alvo de assédio, o trabalhador tende a trabalhar mais tempo do 
que se estivesse na empresa, e esse horário não é considerado no cálculo 
de horas extras. A avaliação do trabalhador é meramente quantitativa e 
mecânica, colocam sobre seus ombros a responsabilidade da efetivação 
do trabalho final, sem considerar que ele faz agora também a parte “meio” 
ou “adminstrativa” do trabalho, como a aquisição e manutenção dos 
insumos, consumindo seu tempo e dinheiro.

Essa responsabilização plena atinge o psicológoco do trabalhador, 
aumenta a auto culpabilização quando ele não consegue cumprir as metas. 
E no isolamento, sem convívio com os colegas, perde-se referências 
importantes sobre a essência do serviço, compartilhamento de ideias etc.

Vantagens e desvantagens
Pequenas vantagens como evitar o trânsito caótico das grandes 

cidades, reduzir gasto com gasolina ou transporte público, etc., se revelam 
grandes desvantagens quando se tira o saldo disso junto aos custos 
financeiros, emocionais, psicológicos. O trabalhador passa a ser apenas 
um fornecedor de números nas estatísticas, sem colegas, sem identidade 
de classe nem categoria, acarretando na sua total despersonalização 
como trabalhador. É o avanço do mundo do trabalho se incorporando 
inexoravelmente ao espaço privado e pessoal do trabalhador o reduzindo 
a uma máquina remota.

Não devemos, no entanto, demonizar o teletrabalho. Essa modalidade 
é a preferida de grande parte dos trabalhadores, e sabemos que deverá 
ser aplicada em massa no “novo normal” do mundo do trabalho. Nosso 
contraponto busca empatar esse jogo, dividindo entre empresas e 
trabalhadores todas as vantagens e desvantagens imbricadas na relação 
patrão-empregado. Para isso é preciso que a legislação mantenha o 
trabalhador na sua condição real de hipossuficiente para ser protegido do 
mau patrão, e que as entidades de classe atuem firmemente nessa busca 
de equidade mostrando ao trabalhador tanto que essa forma de trabalho 
não é uma benesse, que tira dele a sua jornada normal e o seu direito de 
ter as mesmas metas de quando trabalha presencialmente na empresa, 
quanto os custos relacionados ao trabalho que deixam de ser divididos 
com o patrão.

O filósofo Theodor Adorno (1903-1969), considera a liberdade na 
sociedade atual como meramente formal. Para ele a “razão” se apresenta 
como o “deus da cultura que visa unificar os seres em suas diferenças em 
nome do progresso. O preço desse progresso é a subjugação de muitos 
por poucos (...), assim através dessa razão as diferenças qualitativas entre 
os humanos são perdidas em nome de uma eficácia padronizante”. Com 
a padronização do comportamento como ingrediente para o aumento 
da eficácia e do rendimento do indivíduo, este obedece a uma lógica de 
máquina e passa a se reconhecer e se aceitar como tal, e a estranhar 
quem não o fizer. Aí acaba nossa humanidade. Esse é um caminho que 
não podemos seguir.

Referências:
https://www.blogdotrabalhador.com.br/social/o-novo-normal-e-o-novo-
nome-da-velha-exploracao
https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cd/article/
viewFile/2110/1359
http://auditoresfiscais.org.br/curitiba/?area=ver_noticia&id=101
https://www.deldebbio.com.br/liber-oz/comment-page-1/
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DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

 MARÇO 2020

A  Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição, o 
Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao mês de 
MARÇO/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

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

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

RESULTADO

DESPESAS OPERACIONAIS ²

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

RESULTADO

RESULTADO DO MÊS

Errata: na edição 790 do Falajuf, a prestação de contas, 
foi apresentada erroneamente. Segue abaixo a planilha 
correta, gentileza desconsiderar anterior:

*ENCONTRO COM O PSICÓLOGO DANIEL LUCA, nessa 
quarta, dia 8, pelo MEET*

Não estamos em TELETRABALHO, estamos em 
CONFINAMENTO: Uma situação de extrema complexidade, nunca 
antes experimentada, que atinge cada um/a de nós de forma 
diferente e, em muitos casos, está adoecendo as pessoas em maior 
ou menor grau. Isso é agravado por cobranças de metas e controle, 
como se estivéssemos em situação de normalidade. 

Passar por esse momento com o menor sofrimento possível é o 
ideal mas para isso é preciso entender como essa situação atinge 
nosso psicológico, como lidar com isso, e a importância de reagir às 
cobranças, em respeito ao nosso corpo e mente.

*Os problemas que atravessamos agora no home office e 
isolamento forçados não são apenas psicológicos. Tem várias 
questões além, como p exemplo a questão da saúde física, 
relacionada a inadequação dos móveis domésticos para esse 
trabalho - o que prejudica nosso corpo - e questões gerais ligadas à 
medicina do trabalho etc.*

Por isso o *Coletivo Resistência e Luta no Judiciário*, a pedido, 
trará ao nosso Encontro das quartas um especialista em cada área 
citada: *um psicólogo, um fisioterapeuta, um médico do trabalho.* 

📌 *DIA 8 ÀS 17h45:*
*ENCONTRO SOBRE SAÚDE MENTAL NO ISOLAMENTO.*
Com psicólogo *Daniel Luca* mestre em psicologia com foco em 

saúde do trabalhador.

*Confirme presença através do ZAP 71 99233-3219 para receber 
o link de acesso à reunião que será pelo MEET do Google.*

COLETIVO RESISTÊNCIA E LUTA NO JUDICIÁRIO

AGENDA
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