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01/01
Albanir Bezerra da Silva
Plinio de Oliveira Junior 

02/01
Paulo Romero Varjão Silveira

03/01
Alexandre de Ataide Delgado
Ana Virginia M. Lavigne de Lemos 
Mariana Ribeiro de Sá Teles

04/01
Paula Cristina Paranhos Arruty

06/01
Silvio Marcos Almeida dos Anjos 
Maria de Lourdes Assemany

07/01 
Waldelino B. de Santana Junior 
Maria Elieide M. Leite Magalhaes 

08/01
Maria de Fatima M. de Jesus Sena 

09/01
Ana Maria de Assis Oliveira 

10/01
Taíse Silva Rocha

11/01
Luiz Quaresma de Mello Neto 
Selma dos Santos Velame 

12/01
Jadson de Mesquita Serra

13/01
Clarissa Miriam Coelho Seixas

14/01
Geraldo Araujo Sacramento
Edna Maria de Oliveira M. Silva

15/01
Cátia Virginia Silva Gonçalves Varjão 
Andrea Souza Barreto

16/01
Antonio Walker Silva Matos 
Maria das Graças dos S. Oliveira 
Valdiva Maria Pinheiro Feijão

17/01
Micheline Barreto Times de Carvalho

18/01
Dr. Carlos D'Ávila Teixeira
Vera Lucia Oliveira dos Santos 
Tânia Rebouças

EDITORIAL

Ano novo começando cheio de esperança e achamos que é o momento de elevar uma 
prece ao Sagrado que a maioria de nós traz dentro de si, seja lá o nome que dermos para 
essa Força. Nos perdoem os que não têm fé alguma, mas preferimos assumir essa 

fraqueza ilógica ao acreditar que quando nos reconhecemos fracos, aí é que somos fortes. 
Diante de um universo tão imenso, somos apenas frágeis formiguinhas, simples grão de 
areia neste infinito colossal, então, primeiramente, queremos agradecer por chegarmos 
até aqui. Agradecer por vermos descortinar mais um ano em que teremos oportunidades 
de alcançar nossas metas, de realizar nossos sonhos e constatar que, sozinhos, não 
chegaríamos até aqui, pois cremos que "até aqui nos ajudou o Senhor".

De coração agradecido, apresentamos os nossos pedidos de paz, amor, saúde e 
prosperidade, mas, antes de tudo isso, pedimos que aumente a nossa fé, pois somente a 
fé nos permite acreditar naquilo que ainda não vemos, mas que sabemos que se tornará 
realidade.

Que nosso planeta, seus habitantes, e, particularmente, os associados da Asserjuf, 
sejam felizes e abençoados com as sublimes vibrações da poderosa força do Amor!

Desejamos a todos 365 dias de paz neste ano de 2021.
Amém!
Que assim seja!
A Diretoria
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Neste mês da campanha Janeiro Branco, a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) chama a atenção para a 
importância dos cuidados com a saúde mental, que vem 

sendo afetada em todo o mundo pela pandemia do novo coronavírus. 
Em março do ano passado, a Associação Brasileira de Psiquiatria 
(ABP) já advertia, em artigo internacional publicado no 'Brazilian 
Journal of Psychiatry', que a pandemia traria uma quarta onda relativa 
às doenças mentais.

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) relatam que o 
Brasil é o segundo país das Américas com maior número de pessoas 
depressivas, equivalentes a 5,8% da população, atrás dos Estados 
Unidos, com 5,9%. A depressão é uma doença que afeta 4,4% da 
população mundial. O Brasil é ainda o país com maior prevalência de 
ansiedade no mundo (9,3%).

Esta é a 8ª edição da campanha Janeiro Branco, com o lema “Todo 
Cuidado Conta”. A ação deste ano busca promover um pacto pela 
saúde mental em meio à pandemia da covid-19. A ideia da campanha 
foi criada em 2014, por um grupo de psicólogos de Uberlândia (MG), 
e faz alusão ao início do ano, considerando janeiro como uma “página 
em branco” para ser preenchida com novas metas, objetivando o bem-
estar da saúde mental.

Na avaliação da psiquiatra Emanuella Halabi, a campanha é 
essencial para todas as pessoas, principalmente para os pacientes 
psiquiátricos que sofrem muito preconceito ainda com relação a isso. 
“É preciso incentivar cada vez mais as pessoas a procurarem ajuda, 
a buscarem auxílio, porque muitas vezes, também, as pessoas que 
possuem algum transtorno psiquiátrico sentem muita vergonha de 
procurar sua saúde mental, procurar se cuidar pelo estigma que isso 
causa”. A psiquiatra insistiu que o Janeiro Branco é importante para 
todos. “Foi criado em janeiro porque é um ano novo, de renovação. A 
gente considera como um período de renovação de projeções e uma 
delas é poder se cuidar, é a gente investir na nossa saúde mental, em 
tratamento”.

Ansiedade e depressão
De acordo com a ANS, a saúde mental provoca reflexos também na 

economia, constituindo causa de afastamento do trabalho e caracterizando 
muitas vezes a pessoa como incapaz. Pesquisa realizada pelo professor 
Alberto Filgueiras, do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Uerj) sobre o comportamento dos brasileiros durante 
o isolamento revelou que a prevalência de pessoas com estresse agudo 
na primeira coleta de dados, realizada de 20 a 25 de março de 2020 
foi de 6,9% contra 10,3%, na segunda, efetuada entre 15 e 20 de abril, 
evoluindo em junho, na sondagem mais recente, para 14,7%.

Para depressão, os números saltaram de 4,2% para 8%, caindo em 
junho para 6,6%. Filgueiras disse à Agência Brasil que essa retração 
não recuperou o crescimento inicial. O professor da Uerj acredita que 
exista uma tendência de queda da depressão, porque ela estava mais 
associada aos aspectos de isolamento social e de confinamento. No caso 
de crise aguda de ansiedade, o número subiu de 8,7% na primeira coleta 
para 14,9%, na segunda coleta, ficando em torno de 15%, em junho. “Já 
a ansiedade parece estar mais ligada a risco de morte, de contaminação, 
e às incertezas que o futuro está nos apresentando, principalmente em 
termos de dificuldade econômica”. Segundo Filgueiras, a questão da 
vacina contribui também para aumentar a ansiedade.

Para o professor da Uerj, os dados relacionados ao pico da epidemia 
já foram coletados. Afiançou que, agora, estamos no período de 
diminuição da curva.

Planos de saúde
Na avaliação da ANS, os dados comprovam a importância de 

se ampliar o debate e os meios para enfrentamento dos transtornos 
mentais, que constitui também um desafio para a saúde suplementar. 
Em 2019, os beneficiários de planos de saúde no Brasil realizaram 
cerca de 29 milhões de procedimentos relacionados ao cuidado em 
saúde mental, aumento de 167% contra os números apresentados em 
2011.

O Mapa Assistencial da Saúde Suplementar mostra que as 
consultas psiquiátricas por mil beneficiários de planos de saúde 
subiram 80% entre 2011 e 2019, enquanto as consultas de psicologia 
por mil beneficiários evoluíram 199% e as consultas e terapia 
ocupacional também por mil beneficiários subiram 276%. Ainda no 
período compreendido entre 2011 e 2019, as internações psiquiátricas 
por 100 mil beneficiários cresceram 152% e as internacões em 
hospital/dia de saúde mental por 100 mil beneficiários aumentaram 
383%.

Em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), a ANS 
está fazendo pesquisa quantitativa junto a empresas contratantes 
de planos de saúde para abordar, entre outros temas, as ações para 
cuidados com a saúde mental dos trabalhadores da indústria durante 
a pandemia e no cenário pós covid-19.

Saúde mental x pandemia
O cenário de pandemia acentuou o sofrimento psíquico na 

população provocado pelo isolamento decretado em função da 
pandemia. Fatores que influenciam o impacto psicossocial estão 
relacionados à magnitude da epidemia e ao grau de vulnerabilidade 
em que a pessoa se encontra no momento. A ANS advertiu, entretanto, 
que nem todos os problemas psicológicos e sociais apresentados 
poderão ser qualificados como doenças. A maioria será classificada 
como reações normais diante de uma situação anormal. Reações 
comuns diante deste contexto englobam sentimento de impotência 
e desamparo perante os acontecimentos, solidão, irritabilidade, 
angústia, tristeza, raiva, salientou a Agência.

Recomendações
Em caso de sofrimento intenso, a procura por ajuda especializada 

é primordial. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
entre um terço e metade da população exposta a uma epidemia 
pode vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica, se não for 
feita nenhuma intervenção específica para as reações e sintomas 
manifestados. A própria mudança da rotina habitual contribui para o 
desencadeamento de reações e sintomas de estresse, ansiedade e 
depressão. Há ainda maior probabilidade de ocorrência de distúrbios 
do sono, abuso de substâncias psicoativas e ideação suicida, além 
do agravamento de transtornos mentais preexistentes e exposição a 
situações de violência para pessoas que ficam expostas à presença 
de agressor no domicílio, especialmente mulheres.

Uma série de cartilhas lançada pela Fiocruz faz recomendações 
para o enfrentamento dos desafios da saúde mental. Algumas delas 
sugerem que a pessoa reconheça e dê acolhimento a seus receios e 
medos, procurando outras pessoas de confiança para conversar; a 
retomada de estratégias e ferramentas de cuidado que tenham sido 
usadas em momentos de crise ou sofrimento e ações que trouxeram 
sensação de maior estabilidade emocional; investir em exercícios 
e ações que auxiliem na redução do nível de estresse agudo, entre 
os quais meditação, leitura, exercícios de respiração, artesanato; 
estimular ações compartilhadas de cuidado, evocando a sensação de 
pertencimento social, como as ações solidárias e de cuidado familiar 
e comunitário.

A Fiocruz recomenda também que a pessoa mantenha ativa a 
rede socioafetiva, estabelecendo contato, mesmo que virtual, com 
familiares, amigos e colegas; evite o uso do cigarro, álcool ou outras 
drogas para lidar com as emoções; busque um profissional de saúde 
quando as estratégias utilizadas não estiverem sendo suficientes 
para sua estabilização emocional. Se a pessoa estiver trabalhando 
durante a pandemia, deve ficar atenta a suas necessidades básicas, 
garantindo pausas durante o trabalho e entre os turnos.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-01/janeiro-branco-alerta-para-importancia-de-cuidados-com-saude-mental

Janeiro Branco alerta para importância de cuidados com a saúde mental

BEM-ESTAR
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ARTIGO
*NOS QUEREMOS VIVAS E SÃS EM 2021*

Por Denise Carneiro

Você sabe o que é FEMINICÍDIO?
Feminicídio é assassinato de mulheres por elas serem mulheres, e geralmente são cometidos por parceiros ou ex-parceiros (71%). 

Em uma conta simples chegamos a 5.162 mulheres mortas entre 2016 até o primeiro semestre de 2020. Esse número é considerado 
como subnotificado, e não inclui o “homicídio” de mulheres ocorrido em assaltos ou outras formas de violência consideradas “violência 
urbana”.

Nessa guerra contra as mulheres, a mulher negra está em situação ainda mais grave, pois além do machismo, o racismo é outro golpe 
na sua carne.

É natal, fim de ano, tempo de falar amenidades e torcer para que 2021 seja melhor que 2020. Não será para ao menos seis famílias 
que perderam suas mães, filhas e irmãs na semana do Natal, assassinadas barbaramente pelos seus parceiros ou ex-parceiros, e nem 
para as 5.162 famílias das outras mulheres igualmente assassinadas. E para as que sobreviveram a expectativa é de piorar ainda mais 
no próximo ano, como vem piorando desde 2016, um ano depois de promulgada a lei 13.104/15 (a “lei do feminicídio”).

A Culpa é da lei? Precisa aumentar a pena?
É negativa a resposta a essas duas perguntas. A culpa é do machismo e do racismo estruturais em um Brasil que nesses últimos 4 

anos regrediu quase 100 anos e exala com orgulho torpe o cheiro podre de cadáveres ressurgidos das tumbas, sendo alguns deles até 
alçados a postos de comando no País, inclusive no Judiciário, haja vista o espetáculo dantesco visto em audiências em Varas de Familia!

Em 2021 a esperança está nas mulheres sobreviventes e nos homens feministas acordados pelos gritos dessas 6 mulheres que eram 
golpeadas até a morte enquanto nas casas se tocava “jingle bell”. Isso não pode ser esquecido. Não são apenas seis, são cinco mil cento 
e sessenta e dois motivos para todas e todos atuarmos fortemente pelo fim do feminicídio assustador no Brasil, um dos 5 piores países 
para as mulheres. É grave. É inadmissível. É odioso.  Nos queremos vivas, sãs e respeitadas em 2021 como 2022, 2023 etc. Por isso 
exigimos um Brasil sem feminicídio, sem racismo, sem lgbtfobia, sem violência de gênero nem intolerância de qualquer espécie!

Façamos a nossa parte, por nossas mães, irmãs, filhas e por nós mesmas, mulheres e homens que desejam a todos e todas o direito 
a uma vida sem violência.

Tenho o hábito de ler sempre os autores de que gosto, que escrevem livros que combinam com meu gosto literário. A 
vantagem disso é se aprofundar no estilo daquele escritor e a certeza de uma boa experiência. Porém, isso me priva, às 
vezes, de descobrir grandes autores a quem ainda não tinha dado uma chance. E é sempre uma espécie de epifania cruzar 
com um escritor assim. Foi o que acabou de acontecer.

Ainda estou sob o impacto da leitura de Onde os Velhos Não Têm Vez (No Country for Old Men), do norte americano 
Cormac McCarthy. No Brasil, o filme adaptado do livro recebeu o título: Onde os Fracos Não Têm Vez. Um balaço no juízo 
do leitor.

Fico me perguntando por que ainda não tinha lido Cormac McCarthy, unanimemente reconhecido como um dos maiores 
escritores da atualidade e laureado com o prêmio Pulitzer pelo romance pós-apocalíptico A Estrada, também já adaptado 
para o cinema com Viggo Mortensen e Charlize Theron. Vai ser minha próxima leitura, pois McCarthy acabou de me viciar.

Uma das características do autor é a maneira única de escrever, com um texto direto, fluido que lembra José Saramago 
quando não usa sinais para indicar os diálogos que costumam ter início no meio de uma frase. No começo a leitura pode parecer estranha, mas 
logo me acostumei a esse estilo peculiar e ao invés de ser um texto difícil na verdade é o contrário. É muito simples, com frases curtas em orações 
coordenadas, quase como a transcrição literal de pensamentos e falas dos personagens. Uma coisa viciante que não dá para parar. Seria como 
querer parar um pensamento.  

Quase não se sabem as características físicas dos seus personagens, o que permite formar uma imagem mental por parte de cada leitor. 
Outras particularidades são a extrema violência das ações e a virilidade da narrativa e também dos personagens, como se a testosterona 
derramasse pelas páginas.

Impossível não associar ao filme dos irmãos Coen, de 2008, indicado para 8 Oscar e que levou 4 estatuetas (inclusive filme, roteiro e direção, 
todos para as mãos dos Coen), além de ator coadjuvante para o assustador vilão interpretado por Javier Bardem.

A história segue três personagens: o xerife Bell (Tommy Lee Jones no cinema); o desafortunado Moss (Josh Brolin, na tela); e o já citado 
Javier Bardem, que encarna Chigurh, um dos antagonistas mais enigmáticos que já vi nas telas ou na 
literatura e que traz a marca da maldade gratuita de um psicopata com um ego gigantesco. Ele carrega 
um cilindro de oxigênio e costuma matar suas vítimas não com um revólver, mas com um único e mortal 
jato de ar comprimido na cabeça.

Acompanhamos, num fôlego só, a busca do xerife Bell e do vilão Chigurh pelo soldador Moss, que 
encontrou (por azar) uma sacola com milhões de dólares em pleno deserto ao lado de carros varados 
de balas e traficantes mortos em uma disputa de dois cartéis de drogas. O roubo do dinheiro leva Moss 

a uma fuga desesperada e um rastro de mortes que se seguem.
As reflexões internas do xerife Bell são um contraponto às ações frenéticas, interrompidas por elipses inesperadas e diálogos afiados. 

Transcrevo um trecho, mas poderia selecionar inúmeros outros: “Fechou os olhos sim. Fechou os olhos e virou a cabeça e ergueu uma das mãos 
para desviar o que não podia ser desviado. Chigurh atirou em seu rosto. Tudo o que Wells já tinha sabido ou pensado ou amado escorreu devagar 
pela parede atrás dele. O rosto de sua mãe, sua primeira comunhão, mulheres que tinha conhecido. Os rostos dos homens enquanto morriam 
de joelhos aos seus pés. O corpo de uma criança morta num barranco junto à estrada em outro país. Ficou caído parcialmente sem cabeça na 
cama com os braços abertos, a maior parte da mão direita faltando”.

Recomendo muito a leitura com sua sonoridade rara e fácil de acostumar. Em pouco tempo, a gente percebe que aspas, travessões e vírgulas 
não fazem mesmo a menor falta e a agilidade da narrativa e os diálogos irão hipnotizar o leitor que não sairá o mesmo após a última página.

Pip   ca  com  P  menta Por Luiz Goulart

ONDE OS VELHOS NÃO TÊM VEZ

Denise Carneiro, servidora da Justiça Federal, lotada na SECAM, membra do Coletivo Resistência e Luta no Judiciário e do 
Conselho de Representantes do SINDJUFE.

Fonte: http://chacais-sempre-espreitam.blogspot.com/
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PRESTAÇÃO DE CONTAS$$

A Promédica comunica que, a partir de 
janeiro/2021, seguindo os critérios determinados 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), a aplicação de reajustes contratuais dos 
planos de saúde vigentes será retomada.

A data-base contratual de reajuste permanecerá 
sem alteração, seguindo o contrato firmado.

Valores do reajuste (2,69%) referente a 
janeiro/2021:

Standard R$ 749,46
Especial R$ 1.144.69

Caro(a) associado(a),DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

SETEMBRO 2020

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

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

DESPESAS OPERACIONAIS ²

RESULTADO

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

RESULTADO DO MÊS

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

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

4

R$ 38.590,00

R$ 28.198,00

R$ 10.392,00

R$ 4.798,20

R$ 2.764,70

R$ 2.033,50

R$ 12.425,50

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 

RESULTADO

CONVÊNIO

Vendo apartamento decorado no Acupe 
de Brotas (ao lado da Faculdade Bahiana de 
Medicina).

Apartamento com 84m2, nascente, sala 
integrada à varanda com 8 saídas de som, 
ambiente climatizado (modelo K7), varanda 
com reiki, cozinha finamente planejada, 
armários em todos os cômodos, uma garagem, 
etc. Condomínio Pátio  Jardins. 

Excelente infraestrutura. 

Agende sua visita. 
Contato - Joelinton Ribeiro 
Creci: 12.785 - Ba
Vivo: 71 - 9.8711-7069

CLASSIFICADOS


