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ATENÇÃO! Todos os associados no mês do aniversário tem direito a 
um brinde de 30 minutos de massagem relaxante válido por 30 dias.
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Últimas Notícias

Prosa & PoesiaProsa & Poesia

A ASSERJUF, em atendimento à solicitação de associados, buscou junto à SECAD, atendimento médico diário e outros serviços 
prestados pelo PRÓ-SOCIAL no prédio do JEFs.  

Em parte, fomos atendidos, mas ressaltamos que continuaremos nos mobilizando sempre em favor da prestação de melhores 
serviços aos nossos associados, pois aguardamos a conclusão total do pleito a seguir:

DESPACHO SJBA-SECAD

Trata-se de solicitação da ASSERJUF para que seja autorizado o retorno do atendimento médico e de outros serviços prestados 
pelo Pro-Social, no prédio dos Juizados Especiais Federais, tendo em vista o retorno total dos servidores às atividades presenciais, 
conforme id. 16254211.

Após consulta, manifesta-se a SESAI de que para o atendimento ao pleito dos servidores do JEF seria imprescindível proceder a 
contratação de mais um técnico de enfermagem. Argumenta, ainda, aquela Seção, que tendo em vista a pequena demanda do JEF, 
disponibilizar um terceirizado todos os dias não seria vantajoso e propõe que seja permitido que um dos técnicos lotados na Sede 
exerça suas atividades todas as quartas-feiras no JEF até que seja possível uma solução definitiva.

Do acima exposto, e antes de deliberar, retorno os autos à SESAI, para que traga informações acerca dos atendimentos presenciais 
antes da pandemia e sobre as demandas que ocorreram na unidade de lá para cá, de forma a justificar a eventual impossibilidade 
de atendimento ao pleito pela ASSERJUF.

 
Tarcisio José Filgueiras dos Reis 

Diretor da Secretaria Administrativa 
SJBA

Setembro Amarelo: a importância da saúde mental no mundo moderno!
Sem sombra de dúvidas, a saúde mental é essencial para qualquer pessoas. Entenda a importância do Setembro Amarelo!

Saúde mental é um tema em voga nos últimos anos. Nesse sentido, o Setembro Amarelo serve como um lembrete que 
debater sobre saúde não só do corpo, mas também a da mente, já que uma influencia a outra e vice-versa. Manter a saúde 
mental estável é fundamental para a garantia de qualidade de vida da população brasileira. Uma das maiores causas de 

estresse na vida da população brasileira diz respeito ao trabalho, que ocupa grande parte dos nossos dias.
Em vista disso, o estresse crônico gerado pelas atividades laborais foi reconhecido no início do ano pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) como uma síndrome. Intitulada de Burnout, essa doença está vinculada essencialmente aos fenômenos que ocorrem 
no ambiente de trabalho.

 Nesse sentido, segundo a OMS existem três dimensões que definem a síndrome de Burnout, sendo elas: Sentimentos de 
esgotamento ou exaustão de energia, o aumento da distância mental do trabalho, ou sentimentos de negativismo ou cinismo em 
relação ao trabalho, além da sensação de ineficácia e falta de realização. Nesse contexto, é necessário salientar que essa síndrome 
se manifesta de diversas maneiras, afetando não só a mente, como também o corpo.

Levando esse cenário em consideração, alguns indícios pontuados pelo psicólogo especialista em saúde mental Rodrigo Chaves 
dizem respeito ao isolamento no ambiente de trabalho, evitar contato com colegas e expressar insatisfação com o trabalho. Nesse 
sentido, os sintomas apontados pelo Ministério da Saúde no Brasil são os seguintes:

- Alterações no apetite;
- Alteração nos batimentos cardíacos;
- Alterações repentinas de humor;
- Cansaço excessivo, físico e mental;
- Dificuldades de concentração;
- Dor de cabeça frequente;
- Dores musculares;
- Insônia
- Isolamento;
- Fadiga;
- Negatividade constante;
- Pressão alta;
- Problemas gastrointestinais;
- Sentimentos de fracasso e insegurança;
- Sentimentos de derrota e desesperança;
- Sentimentos de incompetência.

Entre as classes mais atingidas por essa síndrome estão as profissões que mais afetam a população mentalmente. Nesse 
sentido, policiais, bombeiros, agentes penitenciários, profissionais atuantes nas áreas da educação, saúde, assistência social, 
recursos humanos, assim como as mulheres que dividem seu dia a dia entre o trabalho remunerado, trabalho doméstico e/ou 
trabalho maternal correm risco maior de desenvolver o transtorno.

SETEMBRO AMARELO

Fonte: https://capitalist.com.br/setembro-amarelo-a-importancia-da-saude-mental-no-mundo-moderno/

ASSERJUF intermedia retorno do atendimento médico no JEF

Fonte: https://capitalist.com.br/setembro-amarelo-a-importancia-da-saude-mental-no-mundo-moderno/
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  UM TRABALHO MAIS PRAZEROSO: LIVROS/Sugestões

UM TRABALHO MAIS PRAZEROSO

POR JOAQUIM MEDRADO (SETMAG)

MARKETING EXISTENCIAL – Livro do filósofo Luiz Felipe Pondé.  O marketing estuda as relações entre 
os consumidores e empresas. O escritor utilizou a palavra marketing emprestada da área comercial para 
construir o “marketing existencial”, que tem a função de vender estilos, comportamentos e significados 
(sobre atos e produtos) de modo a preencher o vazio da existência. Pondé foi influenciado pelo 
existencialismo kierkegaardiano e sartreano para fazer o livro. De acordo com Sartre, o ser humano é 
jogado no mundo sem um sentido preestabelecido; ele, o homem, é obrigado a construir a sua essência, 
o seu sentido no vazio do mundo, pois “a existência precede a essência”. Quer dizer, primeiro o homem 
nasce, depois constrói o que ele “quer ser”. Creio que houve uma época na história do homem, em que dar 
sentido à existência era privilégio das religiões. Com o desenvolvimento científico, tecnológico e comercial, 
essa exclusividade deixou de existir. As religiões ganharam um forte concorrente: o mercado comercial 

descobriu um filão para fazer dinheiro, vendendo bens de significado, invisíveis, e que contribuem para enriquecer de sentido as 
coisas. Valores são acrescentados aos bens materiais e situações, passando assim a valorizar a existência de quem os consome. Por 
exemplo, muitas vezes o indivíduo se sente alguém “especial” por comer determinado tipo de comida; mais valor é acrescentado por 
frequentar aquele restaurante refinado; mais valor é acrescentado por saber que aquela comida foi preparada por um chef famoso; 
mais valor é acrescentado pela categoria de conversa que se pratica, enquanto come aquela comida naquele restaurante. Ou seja, 
valores são agregados àquela comida que, assim, vão engendrando sentido para a existência (eu sou aquilo que consumo). Pondé 
expressou em uma frase o tema do livro: “A roupa não veste apenas o corpo, mas também a alma”. Outra frase que explica o livro é 
do sociólogo e filósofo polonês Zigmund Bauman: “Compro, logo existo”.

O AMANTE DE LADY CHATTERLEY – De um lado, fiquei surpreso, pois esse romance do inglês D.H.Lawrence (o seu mais famoso 
livro) não é compatível com a moral da sociedade inglesa da primeira metade do século XX; de outro lado, não me causou surpresa 
a proibição do livro por décadas na Inglaterra (o romance só foi publicado em 1969, mesmo assim depois de um processo judicial). 
De maneira clandestina, o livro foi publicado na França, em 1928.  D.H.Lawrence teve muita coragem literária em dar sexualidade 
aos seus personagens em uma sociedade (inglesa) com resquícios da moral vitoriana. Para o nosso padrão moral, influenciado pelo 
obscurantismo cristão, este é um romance apenas erotizado, não pornográfico, em que o autor inglês faz do sexo uma expressão da 
condição humana. D.H.Lawrence morreu sem ter sido reconhecido como grande escritor em seu próprio país. O livro já foi adaptado 
para o cinema em muitas versões.
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Para você receber os informes 
da ASSERJUF por whatsapp, é 

importante salvar o número 
71 3306-8382 na agenda do 

celular.

SEMPRE COM VOCÊ!

Não está recebendo nossos e-mails 
Envie seu contato para: 
contato@asserjuf.org.br
Fique atento e receba todas as 
nossas novidades!

Caro(a) associado(a)

Obs.: A ASSERJUF não se responsabiliza pelos textos assinados e publicados no jornal ou redes sociais.

BENEFÍCIOS


