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02/01 - Paulo Romero Varjão Silveira

03/01 - Alexandre de Ataide Delgado
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Daniela Souza Oliveira 
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Selma dos Santos Velame 

12/01 - Jadson de Mesquita Serra

13/01 - Clarissa Miriam Coelho Seixas

14/01 - Geraldo Araujo Sacramento
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16/01 - Antonio Walker Silva Matos 
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E assim se inicia o ano de 2023, em meio a um verão 
quente e chuvoso da nossa Bahia, com temperatura 
elevada e turistas por todo lado, colorindo ainda mais 
as suas lindas paisagens. 

Somos privilegiados em morar num lugar assim, e 
somos agraciados por alcançar um novo ano!   

Um ano que já nos traz fortes emoções, mais 
esperança pra uns, mais descrença pra outros, 
mas, sobretudo, a certeza de que chegamos aqui, 
sobrevivendo a inúmeros desafios, muitos deles nos 
trazendo aprendizado, superação ou crescimento 
pessoal.   

Um novo ano nos inspira a viver melhor, pois a sua 
chegada, normalmente, nos leva a refletir sobre tudo 
aquilo que deixamos de fazer no ano que passou, a 
traçar novas metas, idealizar novos planos e projetos, 
a pensar em rever velhos costumes, realizar antigas 
promessas ou concretizar sonhos muitas vezes 
esquecidos.

Nós da Asserjuf, passamos o ano todo pensando 
em você, associado(a), e assim queremos prosseguir 
cuidando do seu bem estar, da sua saúde, lazer e 
qualidade de vida, e por isso desejamos que 2023 traga 
muita paz, amor, união e esperança; que seja marcado 
pelas mudanças mais alvissareiras e a realização das 
mais almejadas aspirações. 

A Diretoria

Editorial
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Janeiro Branco: a conscientização sobre os cuidados com a saúde mental

Quem nunca ouviu falar na frase 
"mente sã, corpo são"? Segundo 
especialistas na área de saúde mental, 
trata-se da mais pura verdade. Cuidar do 
psicológico e do físico são fundamentais 
para o bem-estar. Neste mês é 
celebrado o Janeiro Branco, que busca 
chamar a atenção das pessoas para 
as necessidades relacionadas à saúde 
mental, a depressão e o cuidado com os 
sentimentos. Com a chegada do ano novo, projetos, sonhos e metas 
são iniciados. Para alguns, é necessário jogo de cintura e habilidades 
emocionais para encarar todas as demandas e expectativas.

O psiquiatra do Hospital Santa Lúcia Norte e membro titular da 
Sociedade Brasileira de Psiquiatria Fábio Aurélio Leite alerta que 
a campanha traz à tona a conscientização sobre os transtornos 
mentais que são uma realidade mais do que evidente no Brasil 
e no mundo. "Quebra de preconceitos, busca derrubar os tabus 
e, principalmente, trata da inclusão social de muitos pacientes 
que têm alguns transtornos. Eles podem realmente ter um lugar 
na sociedade e desempenhar uma função importante", destaca o 
médico. Fábio também avalia que a ação salva vidas. "O Janeiro 
Branco chama a atenção para todos os transtornos que podem 
culminar com um desfecho trágico", enfatiza, ressaltando a 
necessidade de um tratamento precoce e procura por ajuda.

O especialista pontua que os transtornos mais comuns são a 
depressão e a ansiedade, tanto no Brasil quanto no mundo. Além 
disso, a população em idade produtiva é a que mais sofre com 
as doenças mentais. "Os desafios profissionais e materiais e as 
relações interpessoais acabam sendo mais intensas e as cobranças 
e exigências emocionais são maiores", comenta. Com a pandemia 
do covid-19, Fábio analisa que o mundo passa por um grande teste 
de resistência emocional. "As pessoas às vezes imaginam que 
precisam cuidar só do corpo e que isso é suficiente, mas algumas 
doenças físicas são também repercussão de questões mentais 
como as doenças psicossomáticas, algumas patologias de pele e 
transtornos gastrointestinais", detalha.

O médico sanitarista e psiquiatra Ricardo de Albuquerque 
Lins ressalta que as pessoas tendem a se cuidar apenas quando 
adoecem de forma aguda. "É preciso pensar que o ser humano nas 
suas singularidades não consegue ter a real dimensão do cuidado 
que necessitam, por isso a importância de um sistema de saúde 
como o SUS com ampliação do acesso", pontua. "As reflexões 
com ajuda de amigos, de familiares e de profissionais de referência 
podem iniciar o processo do cuidado. Também é importante refletir 
no consumo tanto da falta total como no desenfreado para suprir 
algo que sempre vai estar ausente, porque sentimentos ruins 
deixam-nos fragilizados e tendemos a tomar atitudes com o outro 
e com nós mesmo que pode ser uma bola de neve de afetos hostis 
e negativos", reflete.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) realizou, 
até outubro de 2022, mais de 655 mil procedimentos nos serviços 
especializados de saúde mental. Para quem busca ajuda, a pasta 
orienta procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS). "Lá, as pessoas 
poderão ser avaliadas, classificadas quanto ao risco psicológico, as 
equipes generalistas responsáveis pelo atendimento contam com o 
suporte de profissionais especializados em saúde mental. Assim, 
o encaminhamento para outros serviços poderá ser realizado, se 
necessário", destaca.

Outra opção da rede pública são os Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPs), que funcionam como serviços especializados 
de saúde mental inseridos na comunidade e não necessitam de 
encaminhamento. "São destinados a pessoas que apresentam 
intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais 
graves e persistentes, inclusive decorrentes do uso de álcool e 
outras drogas", destaca. Para situações de crise aguda relacionada 

Traçar metas, objetivos e projetos é uma prática comum no primeiro mês do ano. Para manter a saúde mental em dia, mesmo 
com tantas demandas cotidianas, o Janeiro Branco busca conscientizar sobre a atenção com a mente. Segundo especialistas, o 

tema, que ainda é tabu, precisa ser aprofundado

a sofrimento psíquico decorrente 
de transtornos mentais ou abuso 
de drogas, os doentes deverão ser 
assistidos nos Hospitais Gerais ou 
Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs).

Autoconhecimento
A psicóloga clínica Patrícia Siqueira 

considera o autoconhecimento 
essencial para a conscientização 

sobre a saúde mental, além da criação de estratégias para lidar 
com as várias situações cotidianas e o rompimento com ideias 
errôneas em relação à terapia. "Sinais de alerta são emoções 
sentidas com muita intensidade, tais como: falta de controle 
emocional, tristeza, isolamento social, alterações no humor, 
situações traumáticas e dificuldades nas relações interpessoais", 
detalha. A especialista ressalta que o tratamento é realizado com 
psicoterapia, meditação, exercícios físicos, alimentação, além de 
medicação e acompanhamento psiquiátrico a depender de cada 
paciente. O importante é procurar um profissional da área para 
avaliação adequada.

O psiquiatra Fábio Aurélio Leite adverte que os espaços onde o 
indivíduo está inserido são fundamentais para a saúde mental como 
medida preventiva de transtornos. "Manter os ambientes de forma 
pacífica e tranquila, cultivar respeito e valores como liberdade para 
que as pessoas possam ser elas mesmas e tenham a tranquilidade 
de se expressar são importantes. Muito do que a gente percebe 
dos transtornos são emoções e sentimentos que ficam guardados 
e presos, situações traumáticas, bloqueios, pressões que 
acontecem", relata. Da mesma forma que Patrícia Siqueira, o 
médico cita estudos epigenéticos, que tratam não apenas o que 
vem com a carga genética, e indicam que o desenvolvimento 
humano e dos transtornos mentais estão ligados aos lugares de 
convívio e a forma como nos relacionamos com o mundo.

Meditar e acalmar
Manter a mente no lugar e buscar atividades que minimizem 

os estresses e os anseios do dia a dia são importantes para o 
autocuidado e a prevenção dos transtornos. Práticas ligadas ao 
yôga, meditação e medicina oriental são uma forma de relaxar e 
acalmar os ânimos. Sem restrições para a quantidade de vezes 
que podem ser praticadas na semana, as pessoas podem buscar 
esses hábitos e praticá-los em ambientes ao ar livre ou em espaços 
especializados.

Idealizadora da Escola Yôga Lab, a profissional Taísa Santos 
ressalta que a atividade é uma ferramenta de autoconhecimento, 
desenvolvimento e evolução do ser para além do aspecto físico, 
abrangendo também o desenvolvimento energético, emocional, 
mental e intuitivo. "Durante a meditação reduzimos o ritmo frenético 
das ondas mentais, geradas pelos pensamentos acelerados e 
dispersão da mente. A diminuição do ritmo de pensamentos nos 
permite enxergar com mais clareza, resolver situações com mais 
dinamismo e criatividade", argumenta.

A professora destaca que a prática de yôga e de meditação 
possui um acervo muito variado de ferramentas que ajudam bastante 
na redução do estresse e ansiedade, como por exemplo, técnicas 
de reeducação respiratória, de concentração, de purificação 
do organismo, de descontração física e mental, flexibilidade e 
mobilidade, técnicas de força e equilíbrio físico e emocional.

Proprietário do estúdio Yantra Yoga Brasília, Helton Azevedo 
avalia que a atividade oferece uma conexão com algo para além 
da rotina, sem uso de celular e trazendo uma auto reflexão. "A 
meditação é algo que pode ser uma experiência mais profunda. 
Para além de esvaziar a mente, ela conduz o praticante a tocar 
questões profundas sobre si, seus conflitos e traumas. É um 
caminhar para dentro de si em direção ao mundo", reflete.

Fonte: https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2023/01/5064335-janeiro-branco-a-conscientizacao-sobre-os-cuidados-com-a-saude-mental.html

SAÚDE MENTAL



3falaJuf

Alguns meses após a minha aposentadoria, procurei a Diretora Executiva da ASSERJUF e 
conversei com ela sobre a possibilidade da criação de um núcleo de aposentados. Expus minhas 
razões e, prontamente, Claudia Temporal comprou a ideia e se comprometeu a levá-la para apreciação 
da Diretoria. No dia sete de novembro do ano findo, em reunião deliberativa da Diretoria, o assunto 
foi colocado em pauta, presentes a(o)s diretora(e)s Cláudia Temporal, Luzineide Araújo, Elizabete 
Mendonça, Manoel Pinto e Lourival Matos, que à unanimidade, criaram a Comissão de Aposentados, 
“...que tem como objetivo promover uma maior integração e participação dos servidores inativos em 
atividades e eventos patrocinados pela Associação”.

No último dia 16.12.2022, A DIREF, por iniciativa do Diretor do Foro, Dr. Durval Carneiro, homenageou 
vários colegas, ativos e inativos, pelos muitos anos de serviços prestados à Justiça Federal na Bahia. 
Bela iniciativa; linda homenagem; que ocorreu no auditório Ministro Dias Trindade. Também fui 
homenageado e vi a alegria estampada no rosto dos colegas durante a entrega das medalhas e dos 
certificados, em reconhecimento aos serviços prestados.

Sempre tive uma sensação estranha ao perceber que, colegas aposentados da Justiça Federal, 
quando aqui se dirigiam para resolver algum problema, não eram reconhecidos. É natural, mas nem 
tudo que é natural é bom. Ao me colocar no lugar deles, percebia que o esquecimento da sua passagem 
por esta casa, incomodava; eles desejariam ser lembrados. Ao me aposentar, imaginei a criação de 
um núcleo de aposentados que pudesse agregá-los através de atividades várias. A princípio, a ideia 
é realizar um encontro anual e promover palestras instrutivas e outras atividades de confraternização.

O termo aposentado refere-se mais aos que se aposentaram pelo RGPS; o termo inativo, aos que 
se aposentaram no Serviço Público. Nunca gostei do termo Servidor Inativo. Embora não haja intenção 

em adjetivar de forma pejorativa os servidores que encerraram suas atividades profissionais nos órgãos públicos, esse termo sempre 
me incomodou. Por isso cunhei, recentemente, a expressão: pós ativos; para denominá-los. Por óbvio, não tenho a pretensão de que 
esse termo passe a ser utilizado oficialmente, mas eu mesmo passarei a me referir aos colegas que já lograram a aposentadoria como 
servidores pós ativos: deixamos de exercer nossas atividades aqui, mas temos muitas outras atividades a exercer fora daqui; este é o 
sentido da expressão.

Estou criando um grupo, no WhatsApp, denominado: SERVIDORES PÓS ATIVOS/JFBA. O objetivo desse grupo é tratar, apenas, 
de assuntos relacionados a servidores pós ativos. Não é um grupo para outro tipo de mensagens, principalmente referentes a assuntos 
polêmicos, como: política; religião e futebol. Os servidores pós ativos da Justiça Federal na Bahia, que quiserem participar desse grupo, 
devem passar uma mensagem para o meu WhatsApp - 71988275459 -, solicitando adesão. 

Salvador, 10 de janeiro de 2023
Reinaldo Lopes Rocha

APOSENTADOS OU INATIVOS?

Fala Associado
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Não está recebendo nossos e-mails ou 
whatsapp? 

Envie seu contato para: 
comunicacao@asserjuf.org.br/ 

71 3306-8382
Fique atento e receba todas as nossas 

novidades!

Caro(a) associado(a)
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falajuf@asserjuf.org.br
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o seu periódico semanal ainda mais 

interessante.
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