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06/07
Ana Claudia  Oitavan Pamponet 
Sandra Maria Almeida de Barros 
Jéssica Alves de Carvalho

07/07
Edival Mendes Vieira 
Kleber Correia Portela 
Tatiana da Cunha Almeida 

08/07
Fernanda Maisa Costa Franca 
Marlene Anjos Oliveira 
Sandra Felicio de Santana 
Seleno Barreto Bouzas 

09/07
Helenilza Santos Farias

10/07
Jacqueline Salles Pereira 

11/07
Samuel dos Santos Mendonça 
Jose Luiz Gomes 

12/07
Noemia Angelo Vieira 
Yone Brandao Caribe 
Gersiane Vieira Santana Pando

Um dia 
para celebrar 
com a familia!

10 de julho 
Dia da pizza

Bom apetite!
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BEM-ESTAR
'Procrastinar gerava culpa, que gerava ansiedade'. Empresária relata efeitos da quarentena

Fonte: Terra

Jéssica Dantas começou a ter crises nas primeiras semanas da pandemia e procurou ajuda especializada; pesquisa aponta que 
mais da metade dos adultos sentiram ansiedade ou nervosismo na quarentena

Por já trabalhar em home office, a criadora de conteúdo 
e empresária Jessica Dantas, de 27 anos, imaginava 
que teria poucas dificuldades para se adaptar ao 

distanciamento social há quase quatro meses, mas a situação foi 
diferente. "O clima, a internet, o dia a dia, estava tudo diferente", 
conta. "O fato de estar em casa por opção é diferente de não 
poder sair em casa."

Ela começou a ter crises de ansiedade logo nas primeiras 
semanas. Dentre outros fatores, o que mais a deixava apreensiva 
era a imprevisibilidade da pandemia do novo coronavírus, da 
qual passava grande parte do dia ligada ao procurar novas 
notícias pela internet e na televisão. "No começo, estava super 
desesperada, com ansiedade todo dia."

Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, 7, mostrou que 
mais de metade da população adulta do Estado de São Paulo 
afirma sentir ansiedade ou nervosismo com frequência desde que 
a pandemia da covid-19 começou. Para 39% dos entrevistados, 
sentir-se triste ou deprimido passou a ser algo rotineiro durante a 
quarentena e quase 30%, que antes dormiam bem, começaram 
a enfrentar problemas de sono. Os dados foram coletados entre 
os dias 24 de abril e 24 de maio por meio de questionário on-line.

"Um dos objetivos da iniciativa foi avaliar o estado de ânimo dos 
brasileiros durante o período de isolamento social e os resultados 
mostram que, nesse aspecto, os adultos jovens [entre 18 e 29 
anos] foram os mais afetados: 54,9% com tristeza frequente e 
69,7% com ansiedade frequente, enquanto entre os idosos esses 
percentuais foram, respectivamente, 25% e 31%", conta Marilisa 
Barros, professora da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da 
Unicamp e coordenadora do estudo ao lado de Célia Landmann 
Szwarcwald (Fiocruz) e Deborah Carvalho Malta (UFMG).

No caso de Jessica Dantas, ela resolveu voltar para a terapia, 
da qual havia tido alta meses antes, após começar a ter sintomas 
físicos, como falta de ar. Além disso, também fez adaptações na 
rotina, para conciliar as horas de lazer e de trabalho, para trazer 
uma sensação de conforto e segurança. "Estar procrastinando 
gerava culpa, que gerava ansiedade."

A empresária compartilhou parte dessas experiências no 
canal Fala Dantas, que mantém no Youtube. O resultado foi uma 
série de comentários de jovens que enfrentam a mesma situação 
na quarentena. "Me identifico muito contigo, ultimamente tô tendo 
muita crise de ansiedade", respondeu uma das usuárias.

'É importante não perder de vista o que tinha e se queria 

antes', diz especialista
Professor do Departamento de Psicologia da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), Narbal Silva explica que a 
adoção abrupta do distanciamento e do isolamento social foi um 
dos fatores que começou a gerar nervosismo e ansiedade em 
algumas pessoas.

"Ao termos perdido o presencial, isso atingiu sobremaneira 
uma necessidade que é inerente a todo ser humano, a 
necessidade de se relacionar e conviver. O virtual não substitui, 
nem mesmo para as gerações mais novas, que têm uma cultura da 
tecnologia digital", diz o especialista, que também é coordenador 
do Laboratório de Psicologia Positiva nas Organizações e no 
Trabalho (Lappot), da UFSC.

Outro ponto que aborda são as incertezas geradas pela 
pandemia, como a falta de um tratamento comprovado para a 
covid-19 e o desconhecimento de quando o distanciamento 
poderá acabar. "Agora, começamos a receber informações de 
perspectiva de vacinas. Isso em menor ou maior grau diminui um 
pouco a nossa ansiedade, as nossas angústias."

O professor inclui ainda um terceiro fator, que são as fake 
news, os boatos e as ambiguidades ideológicas. Ele exemplifica 
que parte da população convive com opiniões distintas entre 
poder público, círculo social e especialistas. "Imagina como fica a 
cabeça nesse momento."

Por isso, Silva ressalta a importância do autocuidado nesse 
momento, como manter um bom diálogo com as pessoas do 
círculo de convivência, praticar atividades físicas, separar 
horários de lazer dos profissionais e cuidar da própria higiene. 
"Só lazer, lazer, lazer, ou só trabalho, trabalho, trabalho, vai me 
afetar e afetar a todos que estão comigo."

Isso inclui também tentar manter-se otimista na medida 
do possível e refletir sobre isso, sobre objetivos pessoais e 
profissionais e como atingi-los, por exemplo, mas com "respeito 
aos meus limites e possibilidades". "É importante não perder de 
vista o que tinha e se queria antes (da pandemia)", ressalta.

O professor ainda reitera que é importante prestar atenção em 
si ainda mais na pandemia. Por mais que sentimentos negativos 
façam parte da vida, a permanência da tristeza, da melancolia e 
da perda de esperança deve ter atenção, assim como a falta de 
vontade constante de sair da cama. Nesses casos, é importante 
refletir sobre a necessidade de procurar ajuda externa, de um 
profissional de saúde mental.
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MANCHETE
Como empresas estão se preparando para voltar ao escritório após quarentena

Aquela pausa para o cafezinho e o bate-papo com os colegas trabalho 
no escritório devem ficar para trás em um mundo corporativo pós-
pandemia do coronavírus. A necessidade de adaptação já faz 

com que empresas repensem, juntamente com arquitetos e consultores 
sanitários, os conceitos dos escritórios, que devem ter mais espaço entre os 
trabalhadores, janelas abertas e foco total na higiene.

Escritórios terão 'novo normal' 
Com a chegada da pandemia, o Ministério Público do Trabalho pediu, entre 

outras coisas, que as empresas pudessem "organizar o processo de trabalho 
para aumentar a distância entre as pessoas". Dessa forma, companhias que 
já planejam um retorno aos escritórios com a reabertura gradual das cidades 
começam a repensar os locais de trabalho. O WeWork, por exemplo, que 

é focada em compartilhamento de escritórios, ou coworking, promete ter três pilares na volta da rotina: distanciamento, higienização e 
sinalizações. "Neste momento, sem nenhuma dúvida, caminhamos para uma nova era dos espaços de trabalho em geral", disse Lucas 
Mendes, diretor geral da WeWor Work no Brasil.

Segundo ele, o We Work apostará na comunicação visual para manter a distância de quem deseja trabalhar no local. "Na recepção 
principal, para evitar a superlotação, haverá adesivos de piso com indicação do distanciamento entre pessoas, além de desinfetante 
para mãos automático nas proximidades. As copas também contarão com dispensers de sabão automáticos, e seus assentos serão 
modificados para reduzir a capacidade e o tráfego intenso de pessoa", afirmou. O espaçamento deve diminuir também a capacidade dos 
escritórios. Segundo Murilo Toporcov, diretor executivo do escritório de arquitetura IT'S Informov, as mudanças necessárias devem reduzir 
o pessoal em cada local.

"Com o layout atual e a recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) de distanciamento de cerca de 1,80 m entre as 
pessoas, a sala de reunião de seis lugares fica com apenas dois lugares. Na copa fica a mesa de quatro para um, e assim por diante", 
disse. 

Banheiros com atenção especial 
Área pouco comentada, mas de importância e de uso em comum dos funcionários e de quem loca uma posição no coworking, os 

banheiros devem ter uma atenção especial. "Além da rotina de limpeza mais frequente ao longo do dia, serão instalados dispensers 
automáticos e sinalizações lembrando a importância de lavarmos as mãos por tempo suficiente", disse Mendes.

Já na fabricante de louças e metais Kohler, o plano para o retorno no escritório em São Paulo busca arejar o local, com janelas abertas 
e rodízio entre os funcionários. "Teremos espaçamento de mesas, parte das janelas abertas, utilização de máscara, parte da higienização 
com álcool e estamos estudando alguma pessoa do escritório fazerem um rodízio, para não termos todas as pessoas do escritório ao 
mesmo tempo" disse Alexandre Pavão, diretor de Marketing e Vendas da Kohler Brasil. 

Novas tendências devem surgir
Segundo Murilo Toporcov, a disposição dos locais de trabalho devem seguir algumas novas tendências após a crise do coronavírus. 

Para ele, os escritórios devem redefinir os espaços de trabalho de forma que, mesmo sem tanto espaço disponível, possam deixar os 
trabalhadores mais espaçados no local. "A inteligência é distribuir áreas colaborativas, que você intercala com mesas de trabalho. Às 
vezes você tem uma mesinha que você puxa, uma bancada alta que divide o staff, então você afasta os trabalhadores, mas cria área 
diferentes e que possam ser utilizadas às vezes entre as bancadas", disse.

Além de novas bancadas para acompanhar a tendência de videoconferências, as empresas também devem focar em locais abertos 
que possam ser utilizados para mais de um fim. "Aposto em divisórias retráteis. Será muito utilizado o conceito que fica totalmente aberto 
e no momento que você precisa, você fecha. Então você tem mesas com rodízios e mesas móveis. São espaços flexíveis os grandes 
drivers dos projetos corporativos", afirmou.

Fonte: UOL

HUMOR
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O ASSERJUF quer estar mais perto de você, nosso 
associado, e estamos realizando a comunicação 

por meio de lista de trasmissão pelo 
whatsapp. Para você receber os 

informes no seu celular, é importante 
salvar o número 71 3306-8382 na 

sua agenda.

SEMPRE COM VOCÊ!

asserjuf@uol.com.br

Deseja publicar algo no FalaJuf?
 

Envie para: 
falajuf@asserjuf.org.br

Não perca a oportunidade de deixar o seu 
periódico semanal ainda mais interessante.

Caro(a) associado(a),

A ASSERJUF informa que 
desde setembro de 2016 
as carteiras da Promédica 
NÃO possuem data de 
validade, portanto o usuário 
poderá utilizar a carteira por 
tempo indeterminado.

Baixe também o aplicativo 
e desfrute de todos os 
benefícios que a ferramenta 
oferece.

Caro(a) associado(a),

 A ALFA FINANCEIRA (convênio da ASSERJUF) quer ajudar 
você a realizar os seus sonhos.  Só ela oferece Empréstimo 
Consignado e Consórcios com as melhores taxas do mercado. 

Ligue e faça sua simulação agora!!!
 
NOVIDADE!!! Agora, o ALFA conta também com CONSÓRCIO 
que lhe permite planejar viagem, festas de aniversários, 
formatura  bem como procedimentos cirúrgicos convencionais 

ou estéticos.
Cartas de crédito de R$ 7 a 14 mil.

REBECA SANTOS (71) 99728-1092 (WhatsApp) / 98209-9266 
/ 2105-7301  

E-mail: rebeca.santo@bancoalfa.com.br

CONVÊNIO

A ASSERJUF ajuizou ação em benefício 
dos associados inativos e pensionistas que, 
com a Emenda Constitucional n. 103, de 13 
de novembro de 2019, perderam  o benefício 
da isenção parcial no valor descontado a título 
de contribuição previdenciária aos inativos 
portadores de doença incapacitante. A ação 
busca que a emenda só tenha validade a partir 
de 11/02/2020, e não a partir de sua publicação, 
de forma a desconstituir os débitos apurados 
no processo SEI 0005255-17.2020.4.01.8004.

Além disto, aponta a ação que nenhum 
desconto em folha nas remunerações pode 
ser feito sem o consentimento dos supostos 
devedores. A ação tem pedido liminar e foi 
distribuída para a 4ª Vara Federal sob o nº 
1027634-79.2020.4.01.3300.                                   

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

INFORME JURÍDICO


