
Dez formas de evitar
o estresse no trabalho

Veja, hoje, mais algumas formas de 
evitar o estresse no trabalho:

7-Fortaleça o sistema imunológico.

Hábitos alimentares corretos aju-
dam a fortalecer o sistema imunológi-
co e, consequentemente, tornam uma 
pessoa menos vulnerável ao stress e 
seus efeitos. Vitamina C e alimentos ri-
cos em zinco, como as amêndoas, são 
aliadas da imunidade. 

8 - Durma pelo menos 8 horas. 

Dormir bem é outra maneira de 
melhorar a qualidade de vida e o bem-
estar, diminuindo o cansaço e aumen-
tando a disposição para trabalhar. O 
sono adequado, ou seja, de oito horas 
diárias, ajuda uma pessoa a ser mais 
forte frente ao estresse e melhora a 
sua memória e raciocínio. Uma melhor 
qualidade de vida melhora o desempe-
nho no trabalho e a forma como uma 
pessoa lida com os conflitos profissio-
nais, já que o estresse prejudica o ra-
ciocínio e a tomada de decisões.

Na próxima edição, finalizando esta 
série, saiba as duas últimas formas de 
evitar o estresse no trabalho.

Aniversariantes
Hoje: Dr.Carlos d’Avila Teixeira, juiz 
federal da 13ª Vara, Tales Matos 
Amorim (Vitória da Conquista), Lycia 
Maria Sá de Figueiredo Nora (Ilhéus), 
Caroline Gomes Silva (7ª Vara), Ro-
berto Breno Moura Ferraz (NUCOI), 
Vilson Santana Alves (19ª Vara), Al-
berto Ribeiro dos Santos (Centaurus), 
Tânia Rebouças  e Vera Lucia Oliveira 
dos Santos (ambas da 8ª Vara). Ama-
nhã: Aline Cristiane Aguiar Pereira 
(Turma Recursal), Catarina Braga e 
Rios (Juazeiro), Antônio Edson Mas-
carenhas da Silva (Feira de Santana), 
Carlos Queiroz de Jesus (4ª Vara), 
Diogo Bastos Mota Lima (20ª Vara). 
Domingo: Sidnei José de Sousa, di-
retor do NUCJU, Adriana Gaudenzi 
Monteiro (20ª Vara), Alessandro Cid 
Hora (NUCJU), Ciro Augusto Rodri-
ques  Silva (7ª Vara), Cláudio Teixeira 
de Carvalho (NUCRE), Carlos Frederi-
co Meira Cordeiro (NUCOD), Elisama 
dos Santos Mota (19ª Vara), Railda 
Ferreira dos Santos (Delta). Segunda-
feira: Rubia Meire de Freitas (NUCJU), 
Clenilda Nogueira (21ª Vara), Thaiane 
dos Santos Conceição (18ª Vara).
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Uma Campanha
apoiada pelo Comitê
de Qualidade de Vida-Ba

A tradicional confraternização dos 
funcionários terceirizados que prestam 
serviços na Justiça Federal aconteceu no 
último dia 20 de dezembro de 2012, e 
se desdobrou em duas festas: a dos cola-
boradores dos JEFs, às 14h, e a dos ter-
ceirizados da sede às 17h, tendo como 
particularidade a revelação de talentos 
no grupo que abrilhantaram o evento, 
cantando e declamando para os colegas 
num show de alegria e participação.

Na festa dos JEFs, estiveram pre-
sentes quase todos os colaboradores, 
e apesar da menor quantidade de par-
ticipantes em relação à sede, a alegria 
esteve presente o tempo todo. Em clima 
aconchegante e de total descontração, 

Seccional realizou em dezembro tradicional 
confraternização dos terceirizados

foram sorteados vários 
brindes e entregues as 
cestas natalinas.

A festa se prolongou 
com um agradável bate-
papo, enquanto todos sa-
boreavam um lanche ao 
som do terceirizado Nilton 
Lopes dos Santos que ofe-
receu uma “canja” surpre-
sa, interpretando o suces-
so “Esse cara sou eu”.

À sede da festa, com-
pareceram cerca de 130 
terceirizados, número que 
já demonstra a importân-
cia com que os nossos 
colaboradores recebem 
o evento, concebido com 

muito carinho, há muitos anos, pelas en-
tão diretoras da SECAD Maria do Carmo 
Gomar e Iolanda Dórea.

A Comissão de Ação Social da DIREF, 
em nome dos magistrados e servidores, 
agradeceu pela dedicação diária e pelos 
bons serviços prestados por todos os ter-
ceirizados. Em seguida, os colaboradores 
Alexandre Araújo e Valmira Paixão apre-
sentaram um jogral natalino, seguido pela 
apresentação musical da recepcionista 
Jailma de Jesus, que presenteou a todos 
com a emocionante mensagem contida 
na música evangélica “Sabor de Mel”.

O diretor do Foro, juiz federal Ávio 
Novaes, falou aos terceirizados fazendo 
algumas reflexões acerca do sentido da 
fraternidade. A diretora da SECAD, San-
dra Barco, participou alegremente de 
toda a festa, juntamente com servidores 
de diversas unidades.

A descontração tomou conta do sor-
teio dos quase 90 brindes, dentre eles 
ventiladores, toalhas de banho, liquidifi-
cador, chapinha, pen-drive e 30 queijos 
reino, tipo “cuia”, alguns doados por ser-
vidores. Formou-se uma torcida organiza-
da por empresa, e cada anúncio de nome 
era seguido pelos gritos dos funcionários 
daquela empresa, que festejavam a sorte 
do colega. 

Alegria especial sentiram alguns parti-
cipantes que confessaram que apesar de 
terem muitos anos de casa nunca tinham 
sido sorteados, a exemplo da copeira 
Mira, que, com 22 anos de casa, foi sor-
teada pela primeira vez.

A festa foi encerrada com a apresen-
tação de um belíssimo vídeo trazido pela 
servidora Maria das Graças Araújo, da 
18ª Vara, e com a apresentação musi-
cal da copeira Marlene, do 2º andar, en-
quanto era servido um lanche com torta, 
pãozinho e refrigerante. 

Atendendo sugestão dos “donos da fes-
ta”, a cesta natalina deste ano teve  subs-
tituição de itens das cestas anteriores, que 
lembravam uma cesta básica convencio-
nal, por itens próprios do Natal.

A Comissão de Ação Social da DI-
REF agradece pela adesão de servido-
res e magistrados à campanha prévia 
de arrecadação para custear os gastos 
da festa e para a aquisição de itens 
para as 237 cestas natalinas que, mais 
uma vez, foi fundamental para a rea-
lização dessa importante e tradicional 
confraternização.

O acréscimo, pelo Congresso Nacional, 
de um item estranho ao projeto de con-
versão da Medida Provisória 578/2012 
em lei fez com que a Presidência vetasse 
uma ideia que poderia reduzir o número 
de processos da União nos tribunais. A 
proposta abstinha a Fazenda Nacional 
de recorrer de decisões baseadas em ju-
risprudência da TNU, do TST e do TSE, 
além dos acórdãos do STF e do STJ.

Depois de ouvir a AGU, a Presidência 
da República vetou a proposta afirmando 
que, “apesar de meritória, a proposta li-
mita a defesa dos interesses da União”, 
já que as decisões da TNU ainda podem 
ser alvo de recurso ao STF. Com o veto, 
todas as mudanças a respeito caíram. O 
projeto foi convertido na Lei 12.788, pu-
blicada no Diário Oficial da União. 

A ideia do Congresso era ampliar as 
possibilidades de desistência de recursos 
pela PGFN, ampliando-as para todos os 
tribunais superiores e para a TNU. 

Um dispositivo previa que a PGFN 
deixasse de recorrer de decisões desfavo-
ráveis à Fazenda tomadas pelo Supremo 
em sede de repercussão geral e pelo STJ 
no rito dos recursos repetitivos. 

Quanto à abstenção de a Fazenda re-
correr de decisões do Supremo e do STJ, 
a lei seria apenas uma fixação de regra 
já existente, já que o próprio Código Civil 
estabelece que os tribunais devem seguir 
o que decidem STF e STJ. Só que os ór-
gãos da AGU dependem de portarias es-
pecíficas que autorizem os procuradores 
a desistir dos recursos.

Presidência veta dispositivo que 
absteria União de recorrer


