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Dez passos para 
parar de fumar (2)
Passo 2 - Parar gradualmente 

para quem tem grau de dependên-
cia elevado - A nicotina estimula a 
produção de dopamina, um neuro-
transmissor associado à sensação de 
prazer. Por isso, um dos sintomas da 
abstinência é o mau humor. Diminuir 
gradativamente o fumo ajuda a mi-
nimizar o sofrimento. A pessoa deve 
se planejar para abandonar o vício 
completamente em quatro semanas. 
A recomendação é reduzir o número 
de cigarros em 25 a 30% a cada sete 
dias. Se a pessoa está acostumada 
a fumar vinte cigarros por dia, deve 
diminuir para quinze na primeira se-
mana, dez na segunda e cinco na ter-
ceira, até parar na quarta.

Passo 3 - Parar de uma só vez 
para quem tem graus de dependên-
cia leve e moderado - A interrupção 
abrupta é a mais utilizada por quem 
decide abandonar o vício por conta 
própria, sem acompanhamento médi-
co. A pessoa geralmente para de uma 
vez ao descobrir ter uma doença ou, 
se for mulher, estar grávida. Nesse 
método, a manifestação dos sintomas 
de abstinência costuma ser maior do 
que em quem larga o cigarro gradu-
almente. 

Passo 4 - Distrair-se - A absti-
nência do cigarro se manifesta por 
meio do que os médicos chamam 
de fissura, episódios que duram de 
dois a três minutos em que parece 
ser impossível continuar sem fumar. 
Nesse momento, é preciso se dis-
trair: tomar água, chupar uma bala 
(manter a boca ocupada ajuda), dar 
uma volta e pensar que essa fissura 
só dura minutos.

Passo 5 - Evitar álcool e cafeína-
-Ingerir álcool desencadeia uma série 
de processos químicos que aumen-
tam a vontade de fumar. Se a pessoa 
sente desejo de fumar ao ver outros 
fumantes, é melhor evitar o álcool e 
as áreas abertas de bares e restau-
rantes, onde o cigarro é permitido. 
Durante o tratamento, é recomendá-
vel trocar o café puro pela versão com 
leite, e diminuir a quantidade. 

Sua
Saúde

Subseção de Paulo Afonso promove 
confraternização com festa junina

A Subseção Judiciária de Paulo Afon-
so realizou a sua festa junina na noite da 
sexta-feira, 6/6. O evento ocorreu no Clu-
be Social do Exército, nas dependências 
da Vila Militar do Município, e recebeu a 
presença maciça de servidores, prestado-
res de serviço, terceirizados de serviços 
gerais e vigilância, acompanhados de fa-
miliares e amigos. 

Na ocasião, em decorrência da gran-
de participação de todos os servidores, 
e, em especial, do juiz federal João Paulo Pirôpo de Abreu, titular da Subseção, fo-

ram servidas muitas comidas e bebidas 
típicas, além de apresentação de uma 
banda de forró local. A alegria foi conta-
giante, e o clima geral foi de muita des-
contração.

As festas juninas são parte importante 
da cultura das cidades do interior do Bra-
sil, principalmente no Nordeste. 

As fogueiras juninas são oriundas da 
tradição pagã como forma de comemo-
rar o solstício de verão. Na Idade Média, 
durante o processo de cristianização, a 
fogueira passou a ser um dos elementos 
da festa de São João Batista. 

Os balões são uma tradição trazida 
pelos portugueses, está relacionada ao 
uso das fogueiras nas festas juninas. Em 

Portugal, principalmente na cidade do 
Porto, soltavam 5 balões para anunciar 
o início da festa de São João. No Brasil, 
eles estão proibidos por lei em razão do 
risco de incêndios, mas ainda são muito 
populares.

Os fogos de artifício, de acordo com a 
tradição popular, servem para despertar 
São João. Esta tradição também tem ori-
gem em Portugal e ainda é muito comum 
por lá, além de serem muito usados em 
todas as regiões do Brasil.

A quadrilha remonta a uma dança po-
pular de camponeses europeus da Idade 
Média. Foi trazida para o Brasil e se fun-
diu com danças e tradições culturais bra-
sileiras. Representa de forma animada os 
aspectos da vida no meio rural. 

Na foto acima o juiz federal João Paulo Pirôpo; 
o diretor de Secretaria Emerson de Aguiar 
Souza; as servidoras Carla Garcez e Melissa 
Fonseca e o estagiário Raul Cardoso. 

Subseção de Guanambi 
seleciona conciliadores

Estão abertas as inscrições para a 
seleção de conciliadores da Justiça Fe-
deral em Guanambi. Quem quiser par-
ticipar deve ser bacharel em direito ou 
estar cursando o 8º, 9º ou 10º semestre 
do curso de Direito, e se dirigir à sede da 
Subseção Judiciária, localizada na Ave-
nida Santos Dumont, nº 325, munido 
de histórico escolar (inclusive para os já 
graduados), comprovante de matrícula 
(para estudantes) e cópia da carteira de 
identidade. 

As inscrições vão até o dia 9 de julho, 
das 13 às 18h, e o edital pode ser aces-
sado no site da Seção Judiciária da Bahia 
no espaço de notícias.  O processo de se-
leção compreenderá duas etapas: análise 
de histórico escolar e entrevista pessoal. 

Cabe aos conciliadores promover a 
conciliação entre as partes em litígio e 
dar os primeiros encaminhamentos, em 
matérias específicas, para o regular an-
damento do processo na Justiça Fede-
ral, sob a orientação e supervisão do juiz 
federal coordenador do Juizado Especial 
Federal da Subseção.  

O exercício da função de conciliador 
junto a juizados especiais federais, nos 
termos das Resoluções n. 75, do Conse-
lho Nacional de Justiça, e n. 40, do Con-
selho Nacional do Ministério Público, é 
considerado atividade jurídica para o fim 
de ingresso na carreira da Magistratura e 
do Ministério Público.

A Comissão da Ajufe para a Reforma 
da Legislação Processual Civil intensifi-
cou os contatos com os senadores que 
integram a Comissão Temporáriada Re-
forma do CPC para tentar alterar pelo 
menos três pontos do projeto aprovado 
pela Câmara. Nos dispositivos que tra-
tam da tulela antecipada e do efeito me-
ramente devolutivo como regra geral nas 
apelações, a Ajufe defende o retorno do 
texto aprovado no Senado. No caso dos 
embargos infringentes de ofício, os juízes 
federais propõem a supressão do disposi-
tivo aprovado na Câmara.

No caso da tulela antecipada, a Aju-
fe destaca que o art. 298, parágrafo 
único, na redação aprovada na Câmara 
traz uma inovação compotencial para 
retirar toda a eficácia do processo judi-
cial como meio degarantir a satisfação 

Ajufe propõe alterações 
ao projeto do novo CPC

do credor. A Ajufe defende o retorno ao 
texto aprovado no Senado, sob pena de 
uma severa perda deefetividade do pro-
cesso judicial.

Sobre o efeito meramente devolutivo 
como regra geral nas apelações, a Ajufe 
registra que, na sistemática atual, man-
tida pela redação aprovada na Câmara, a 
regra geral determina que a apelação sus-
penda os efeitos da sentença recorrida. 
Tal fato demonstra uma desvalorização do 
juízo de 1º grau e uma supervalorização 
dos juízos recursais, figurando o magis-
trado a quo como mero preparador, uma 
espécie de antessala em que se aguarda 
o momento de interpor o apelo para levar 
oprocesso à instância superior. Isso gera 
um acúmulo de processos nos tribunais, 
e morosidade no andamento dos feitos. A 
Ajufe propõe o retorno ao texto aprovado 
no Senado, atribuindo-se, como regra, 
exequibilidade provisória à sentença.
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