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Que tal relembrar um pouco dos divertidos eventos da 
ASSERJUF em comemoração ao Dia dos Pais?

Vamos começar pelo “Churrasco do Papai”, 
realizado em 20/08/2011, na Churrascaria Tchê 

Picanhas, um dia marcado por um delicioso almoço com 
simplicidade e elegância e o famoso bingo com uma 

disputa acirrada para escolher o melhor presente.
Em 25/08/2012, a comemoração foi realizada no 

Prazeres Pizza Bar com o “Almoço do Papai”, onde 
14 pais, juntamente com seus familiares compareceram 

e aproveitaram uma divertida tarde contando com a sorte 
no bingo.

“Quem não gosta de samba...” 2013 foi a vez do 
“Boteco do Papai”, com muito samba no pé, cerveja 

gelada, tira-gosto, com direito a juradas premiando o pai 
que sambou melhor ou pagou o maior mico.
Feijoada, chopp gelado, jogos, brindes e muita 

emoção na entrega do certificado de “Melhor Pai do 
Mundo”, assim foi a comemoração em 07/08/2014, no 

Restaurante EU VI. 
Em 08/08/2015 não faltou bola na rede, no clube do 

SINDJUFE, com o campeonato de futebol que contou 
com a participação do Ministério Público, Tribunal de 

Justiça, vencedor do torneio, e a Justiça Federal 
Sede e JEFs. O dia também foi marcado com um almoço 

delicioso,  diversão na piscina e salão de jogos.
A confraternização em 13/08/2016 foi um verdadeiro 

strike, no Boliche Bela Bowling, a diversão também foi 
garantida com os diversos jogos e games eletrônicos, 
além de um maravilhoso lanche e do brinde do papai, 

uma linda “Caneca de chopp” personalizada.
E por fim, em 12/08/2017, a comemoração ficou por 

conta da “Feijoada do Papai", no clube AABB, com 
torneios de ping pong, dominó e baralho, boa música e 
recreação para as crianças com pintura e escultura de 

balões.
A ASSERJUF parabeniza a todos os pais e agradece 
em especial aqueles que costumam participar das 

confraternizações, prestigiando com muita alegria e 
disposição, associados como Paulo Márcio, Gilveraldo 
Dorea,  Manoel Paim, Manoel Pinto, Águido Miranda, 

Wesley Figueiredo, Vicente Magalhães, Luiz Dias, 
José Carlos Bispo, Josemi Oliveira, Mauro Guilherme, 

Joilton Pimenta, Jaime Junior, Álvaro Reis, Gabriel 
Velame, Rubem Bacelar, Plácido Alencar, Lourival 
Matos, João Mota, José Zito, Amauri Nascimento 
e tantos outros que fazem dos nossos eventos um 
verdadeiro sucesso. Esperamos em breve podermos 
novamente desfrutar desses momentos maravilhosos.

Recordar é viver... 
E aliviar um pouco a saudade!
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Como usar a alimentação saudável para combater o estresse

Quando submetido ao estresse, nosso corpo entra em 
modo defensivo, liberando uma mistura complexa de 
hormônios e substâncias químicas como adrenalina, 

cortisol e norepinefrina para preparar o corpo para a ação física.

O estresse, explica o nutrólogo Allan Ferreira, do Hospital 
Anchieta de Brasília, é uma resposta física do nosso organismo 
a um estímulo. Esse estímulo resulta em uma sensação de 
esgotamento, que, do ponto de vista mental, se manifesta como 
uma sensação de cansaço e fadiga.

Para a recuperação são necessários descanso, repor energias 
e renovar o que foi exigido ao limite. A alimentação é fundamental 
neste processo. Existem alimentos, como chás calmantes (erva-
cidreira, camomila, melissa), frutas como a banana, o kiwi e o 
maracujá (ricos em flavonoides com efeitos calmantes), além do 
leite e iogurte (ricos em triptofano) e da alface (lactulina).

O segundo passo é repor as energias. "De início, podemos 
achar que alimentos ricos em carboidratos simples e estimulantes, 
como doces, cafés, refrigerantes, salgadinhos poderiam ajudar a 
melhorar a sensação de fadiga. Se por um lado, o efeito inicial 
da ingestão destes alimentos possa ser positiva, no caso destes 

açúcares simples, eles têm efeito apenas momentâneo e limitado", 
explica o nutrólogo.

"Neste caso o ideal é se alimentar com carboidratos complexos 
(integrais, aveia, quinoa), que, além de ricos em fibras, permitem 
que a energia dos alimentos seja liberada de maneira mais lenta, 
o que tem efeito positivo por manter a nossa energia por mais 
tempo", ensina.

Alimentos ricos em gorduras boas (abacate, amendoim, 
amêndoas, nozes, peixes de água fria - como salmão), também 
ajudam no equilíbrio energético. Além disso, a presença de 
ômega-3 e ômega-6 nestes alimentos servem como matéria-
prima para recuperação e redução da fadiga.

É importante remover e neutralizar substâncias deletérias 
produzidas durante o período de estresse. Alimentos ricos em anti-
oxidantes (vitamina C, vitamina E, selênio, polifenóis) contribuem 
para isso.

Uma alimentação rica em frutas cítricas e verduras, azeite de 
oliva e ovos ajuda bastante neste processo.

Além de ingerir alimentos que relaxam e contribuem com o 
aumento da energia, o corpo também precisa de nutrientes que 
ajudem o organismo a se recuperar. Para este papel, além das 
gorduras estruturais (ômega-3 e ômega-6), são indicadas diversas 
vitaminas e sais minerais.

Alimentos ricos em magnésio (verduras verdes escuras), 
vitaminas do complexo B, em especial a tiamina (presentes na 
gema de ovos e alimentos integrais além da carne) além da 
vitamina D (banho de sol) e fósforo (frutas secas, leite e derivados, 
peixes, sementes e castanhas).

É fundamental sempre beber bastante água também.

"Lembre-se: quando estamos estressados, o nosso organismo 
está cansado. Evite desafiá-lo ainda mais com refeições pesadas, 
bebidas alcoólicas e bebidas estimulantes", recomenda o médico.

Nutrólogo Allan Ferreira dá dicas para combater o problema com alimentos e de que forma eles também podem 
ajudar no equilíbrio energético
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09/08
Jose Jorge Bahia Rodrigues 
Milena Vinhas da Silva
Rossana Paulino  Izac Leite

11/08
Vanda Lucia Vieira dos Santos 

12/08
Clovis Marques Pereira 
Cristina Simoes de Oliveira
Valdinelia Rodrigues dos Santos
Alessandra Silva Flores
Telga Cassiano

13/08
João Silva Souza
Luiz Gonzaga de Menezes Junior 
Marcelo Pinto Cardoso de Oliveira 
Marta Cristina Rocha de Alencar 

15/08
Carla Maria de Carvalho Batista Soares

16/08
Emilia Bulhoes Fagundes 
Mauro Guilherme Roque 

18/08
Ivonete Castro Santana 

21/08
Antonio Magela França de Lima 

22/08
Carlos Alberto Almeida Simas 
Manuella Andrade Coelho 

23/08
Adriana Alves Litieri Brentz
Marcia Regina Lins Magalhaes 
Luciana de Novaes Ventura 
Maria Cristina Tude Mendes
Alisson Modesto de Jesus 

24/08
Raquel Teles Ferreira Oliveira 
Tania Zacarias Almeida 

SAÚDE



Representantes do Ministério da Saúde participaram de entrevista online para lançar nova estratégia voltada à saúde mental 
da população brasileira no contexto da pandemia. Um balanço das ações voltadas aos profissionais de saúde também foi 
apresentado.  

Em maio, o Ministério da Saúde começou um levantamento para avaliar a saúde mental da população durante o pandemia do novo 
coronavírus. O questionário, disponível na internet, tinha o objetivo de rastrear a existência de depressão, ansiedade e estresse na 
população brasileira, e subsidiar políticas públicas nas unidades de atenção psicossocial.

Em abril, foi lançado um serviço de apoio psicológico aos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) que estão atuando no 
combate ao novo coronavírus. Segundo o ministério, a medida é um reconhecimento da necessidade de apoio aos profissionais pelo 
trabalho intenso e pelos riscos de contaminação. 

O serviço funciona por meio de teleconsulta para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, biomédicos 
e farmacêuticos que estão envolvidos no enfrentamento da doença. O canal telefônico do serviço será divulgado em maio.

Opas alerta: Américas passam por uma grave crise de saúde mental
“Serviços de saúde mental são essenciais para a resposta contra a covid-19 e, em última instância, para o processo de reconstrução. 

Devemos agir para que aqueles que vivem com problemas de saúde mental, assim como os sobreviventes de violência, recebam o 
apoio que necessitam”, afirmou Carissa Etienne, diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Segundo dados levantados pela instituição, aflições mentais como ansiedade e depressão atingiram um pico inédito nas Américas. 
O estresse imposto pela quarentena, pelo isolamento social e pela possibilidade de contágio foram elementos-chave para o aumento. 
“A pandemia de covid-19 causou uma crise de saúde mental em uma escala que nunca vimos antes”, explicou a diretora.

Saúde mental da criança em isolamento deve ser cuidada, diz psicólogo
Impedidas de frequentar a escola, a rua e os parquinhos, crianças podem sofrer estresse emocional durante o período de isolamento 

social. O psicólogo clínico Danilo Lima Tebaldi, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), diz que os pais precisam prestar atenção a 
alguns sinais e sintomas que podem surgir no decorrer do tempo. “Os pais devem ficar atentos a qualquer mudança de comportamento 
dos filhos, ou seja, comportamentos que antes a criança não apresentava e passou a apresentar, tais como agressividade, comportamento 
inquieto e/ou agitado, presença de medos infundados e aspectos regredidos de comportamento [como chupar o dedo].”

Covid-19: confinamento e distanciamento social preocupam psicólogos
A psicóloga Célia Fernandes, da Enfoque Clínica de Psicologia em Brasília, recomenda a organização e o estabelecimento de regras 

sobre a divisão do tempo e do espaço que permitam o trabalho e a rotina de descanso. Para quem tem filhos, é importante dar atenção 
às crianças e ao lazer infantil. Já para adultos, é importante incluir na rotina a realização de atividades de interesse pessoal, como 
estudo, leitura ou diversão - como assistir filmes e até maratonar diversos episódios das séries preferidas. “Como já ocorria em finais de 
semana. Precisamos adotar medidas comuns, já que vamos passar mais tempo juntos.”

Ela alerta, entretanto, que, a despeito de combinados caseiros, o confinamento traz dificuldades adicionais. “O confinamento vai 
sim agravar o estado emocional daquelas pessoas que já tinham algum transtorno ou distúrbio emocional, como são os casos das 
ansiedades e vai gerar conflitos entre as pessoas que não tinham o hábito de ficar tanto tempo em família”.

Brasil lança nova estratégia para saúde mental durante a pandemia
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Priscila Barbosa
Psicóloga

Confira os convênios da ASSERJUF em Psicologia:

Saiba mais em: https://asserjuf.org.br/?s=psicologia
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Saudade

Saudade dentro do peito
É qual fogo de monturo
Por fora tudo perfeito,
Por dentro fazendo furo.

Há dor que mata a pessoa
Sem dó e sem piedade,
Porém não há dor que doa
Como a dor de uma saudade.

Saudade é um aperreio
Pra quem na vida gozou,
É um grande saco cheio
Daquilo que já passou.

Saudade é canto magoado
No coração de quem sente
É como a voz do passado
Ecoando no presente.

A saudade é jardineira
Que planta em peito qualquer
Quando ela planta cegueira
No coração da mulher,
Fica tal qual a frieira
Quanto mais coça mais quer.

*Patativa do Assaré 
(1909-2002) foi um poeta 
e repentista brasileiro, 
um dos principais 
representantes da arte 
popular nordestina do 
século XX. Com uma 
linguagem simples, 
porém poética, retratava 
a vida sofrida e árida do 
povo do sertão. Projetou-
se nacionalmente com 
o poema "Triste Partida" 
em 1964, musicado 
e gravado por Luiz 
Gonzaga. Seus livros, 
traduzidos em vários 
idiomas, foram tema de 
estudos na Sorbonne, 
na cadeira de Literatura 
Popular Universal.

Patativa do Assaré*

 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

Fonte: Ebiografia

27 de agosto - Dia do Psicólogo
Cuide da sua saúde mental!

Prosa & Poesia


