
Dez formas de evitar
o estresse no trabalho

O estresse no ambiente profissional 
pode ser altamente prejudicial à saúde. 
Porém, algumas medidas podem evitar 
essa situação e, assim, proteger você.

O trabalho pode matar — e isso não 
é apenas força de expressão. O princi-
pal culpado por isso é o estresse. Seus 
efeitos no organismo vão além dos pro-
blemas emocionais. O estresse faz com 
que o corpo libere mais hormônios como 
a adrenalina e o cortisol que aumentam 
a frequência cardíaca e a pressão arte-
rial, diminuem a imunidade, aumentam o 
apetite e agravam o acúmulo de gordura 
na região abdominal. As consequências 
são conhecidas: obesidade, diabetes, do-
enças cardiovasculares e até o câncer.

Estudo da Universidade de Harvard, 
feito com mais de 20 mil mulheres, re-
velou que trabalhar em ambientes es-
tressantes pode aumentar em 70% o 
risco de um infarto e em 40% de outro 
evento cardiovascular. 

Três causas — Algumas carreiras po-
dem gerar estresse crônico porque lidam 
com constante pressão de tempo, de 
cumprimento de metas ou risco de vida, 
como bombeiros. Além disso, o ambien-
te pode ser o responsável por esse es-
tresse se nele há muita competitividade 
e agressividade. Por fim, a culpada pode 
ser a própria pessoa estressada por ter 
dificuldades em se adaptar a novos am-
bientes ou em receber ordens, ou, na 
vontade de fazer o trabalho bem feito, 
não delega funções, leva trabalho para 
casa e se sobrecarrega.

Como trabalho e estresse são duas 
coisas que andam de mãos dadas, é pra-
ticamente impossível evitar o problema 
no ambiente profissional. Talvez por isso 
seja tão comum que o estresse ocupa-
cional se acumule e desencadeie proble-
mas à saúde, que vão desde desânimo 
crônico até doenças graves.  

Embora seja impossível fugir do 
stress no trabalho, há formas de ameni-
zar seus impactos.

Nas próximas edições, saiba 10 
formas de evitar o estresse no trabalho.

Aniversariantes
Hoje: Adailton José Carvalho de Santa-
na (12ª Vara) e Edna Maria de Olivei-
ra Manhaes Silva (NUCOD). Amanhã: 
Andrea Souza Barreto, diretora de Se-
cretaria da Subseção de Juazeiro, Ca-
tia Virginia Silva Gonçalves Varjão (7ª 
Vara), Bárbara Silva Santos (Vitória 
da Conquista), Tereza Cristina Daltro 
Gonçalves (Feira de Santana) e Elizete 
Monteiro (Delta). Parabéns!!!
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Uma Campanha
apoiada pelo Comitê
de Qualidade de Vida-Ba

Sanitários interditados
A Engenharia informa que os sanitários 

do prédio anexo, localizados nos corredores 
do térreo, do segundo andar e do segundo 
subsolo, estarão temporariamente interdi-
tados para a execução de reformas, visan-
do a atender as normas de acessibilidade.

Estado da Bahia questiona resolução 
do CNJ sobre precatórios

O governador da Bahia ajuizou ADI ques-
tionando parte da Resolução 115/2010 do 
CNJ que dispõe sobre a gestão de precató-
rios no âmbito do Judiciário. 

A ação contesta os ítens relacionados 
ao regime especial de pagamento de preca-
tórios instituído pela Emenda Constitucio-
nal 62/2009, que combina pagamento em 
ordem cronológica, parcelamento, leilões 
com desconto e acordos com credores.

Para Jaques Wagner, o CNJ extrapolou 
suas atribuições. "Constata-se que todos 
os dispositivos normativos questionados 
inovam, primariamente, a ordem jurídi-
ca, constituindo obrigações, extinguindo 
e restringindo direitos, produzindo efeitos 
para além daqueles órgãos subordinados 
administrativamente ao CNJ, portanto 
com eficácia extramuros."

Segundo a argumentação, os disposi-
tivos impugnados foram editados fazendo 
as vezes de dispositivos legais, sendo ma-
nifestamente inconstitucionais. Por isso, o 
governador pede a concessão de medida 
liminar para suspender a eficácia dos dis-
positivos impugnados, e, no mérito, a de-
claração de inconstitucionalidade.

Um dos pontos questionados é o arti-
go 22, segundo o qual, para o cálculo dos 
precatórios em mora para parcelamento 
em até 15 anos, devem ser contabilizados 
aqueles apresentados até o dia 1º de julho 
do ano corrente da opção ao regime espe-
cial. Segundo a ação, com isso, a resolução 
prevê o depósito de valores que não foram 
previstos em lei orçamentária, e que não 
podem ser considerados vencidos, o que só 
ocorreria no dia 31 de dezembro do ano 
subsequente.

Servidores pedem que STF supra 
omissão sobre revisão de salários

A Associação dos Consultores Legislati-
vos e de Orçamentos do Senado impetrou 
Mandado de Injunção visando à regulação 
da revisão anual da remuneração dos ser-
vidores públicos federais. A entidade alega 
omissão da Presidência e do Congresso.

A Alesfe argumenta que a revisão geral e 
anual das remunerações dos servidores pú-
blicos federais está prevista na Constituição 
e regulamentada pela Lei 10.331/2001, 
que fixou o mês de janeiro para tal. A lei 
foi cumprida em 2002, com reajuste de 
3,5%, e em 2003, com índice de revisão 
de 1%. Em 2004, não houve iniciativa do 
Executivo e, em 2005, o presidente da Re-
pública enviou o PL 4825 propondo reajus-
te de 0,1% que até hoje não foi votado.

A associação afirma que há omissão 
legislativa e oposição a expresso coman-

do constitucional, cuja eficácia, vigência 
e efetividade foram confirmadas pelo STF 
no julgamento da ADI 2061 que firmou o 
entendimento de que a Constituição im-
põe ao presidente da República o dever de 
desencadear processo de elaboração da lei 
anual de revisão geral da remuneração.

A entidade argumenta que a lei que es-
tabeleceu as diretrizes para a elaboração da 
Lei Orçamentária de 2007, autorizou revi-
são geral das remunerações dos servidores 
públicos federais, em percentual que seria 
definido em lei específica. O pedido é que o 
STF declare a omissão legislativa em relação 
à não concessão de revisão em 1º janeiro 
de 2007 e a supra “em caráter temporário 
e emergencial”, adotando como parâmetro 
provisório a variação acumulada do INPC do 
IBGE entre janeiro e dezembro de 2006. 

Restaurante interditado
O restaurante do Fórum Teixeira de 

Freitas só funcionará até esta quinta-feira, 
17/01, quando ficará interditado por 90 
dias para uma reforma no telhado. Ao final 
da obra, outra empresa estará responsável 
pelo fornecimento das refeições e adminis-
tração do restaurante.

Seccional registra 
votos de Boas Festas
A Direção do Foro da Seção Judiciária 

da Bahia registra o recebimento de votos 
de Boas Festas de diversas autoridades, 
entre elas o senador Walter Pinheiro e o de-
putado federal Antônio Imbassahi.

Juiz federal de Juazeiro garante o uso de 
fantasias de enfermeiras por bloco de Carnaval 

Uma decisão do juiz federal da Subse-
ção Judiciária de Juazeiro, Eduardo Gomes 
Carqueija autorizou que o bloco: “As Pode-
rosas” utilize no Carnaval deste ano a fan-
tasia com o tema “Enfermeiras”. 

A decisão do magistrado é datada do 
último dia 10/01 e foi exarada na ação civil 
pública 58-60.2013.4.01.3305, movida 
pelo Conselho Regional de Enfermagem da 
Bahia-COREN contra a empresa responsá-
vel pelo bloco “As Poderosas”.

O Conselho Regional de Enfermagem da 
Bahia objetivava, com a ação civil pública, 
obter uma liminar na Justiça Federal para 
impedir que o bloco de travestidos utilizas-
se a fantasia de enfermeira na festa carna-
valesca que este ano, em Juazeiro, ocorre 
entre os dias 24 e 27 de janeiro. 

Alegava o autor que já no cartaz de di-
vulgação o bloco traz a figura de uma pro-
fissional de enfermagem com indumentária 
sugestiva das usadas pelas enfermeiras. 

Diz que esse fato cria uma situação extre-
mamente vexatória a todos os profissionais 
de enfermagem... associa a imagem das 
profissionais à prática de atividades eróti-
cas, deturpando as ações de enfermagem 
tão necessárias perante situações de verda-
deiro risco à integridade física do paciente. 
Pedia medida liminar para impedir que tais 
supostos danos venham a ocorrer.

Segundo a decisão do magistrado, que 
negou o pedido: “A temática do desfile do 
referido bloco há de ser compreendida 
no contexto de uma festa carnavalesca, 
momento de manifestações de alegria as 
mais diversas, em que o povo abstrai as 
mazelas cotidianas. É, assim, ambiente 
propício a piadas, inversões, fantasias, 
encenações e até protestos. A temática 
das enfermeiras evoca o imaginário coleti-
vo – e não há medida liminar que o cerceie 
-, no que toca aos fetiches sexuais. Com 
essa caracterização de enfermeira dos 
carnavalescos travestidos, o desfile exporá 

uma sensualidade algo grotesca, extrema-
da e caricata, porém, própria do carnaval. 
Não se assoma nada além disso, tampouco 
a vaticinada situação vexatória a todos os 
profissionais de enfermagem ou intenção 
de denegrir a categoria. O que a petição 
inicial transborda é, sim, um moralismo 
repressor e um totalitarismo incompatível 
com o valor maior da liberdade. A cons-
trução de uma sociedade livre ainda é um 
dos objetivos da República Federativa do 
Brasil (CF/88, art. 3º, I).”

Continuou o magistrado: “É claro que al-
guns enfermeiros e enfermeiras se irritarão 
com o desfile. Essa irritação, porém, é pró-
pria do atrito entre os interesses e valores 
praticados na sociedade e é absolutamente 
insuficiente para cercear a liberdade dos 
demais Lembro-me de Caetano Veloso em 
‘Um Frevo Novo’: É aqui nessa praça que 
tudo vai ter que pintar. E, por fim, todo mun-
do na Praça, manda a gente sem graça pro 
salão. É esse o retrato perfeito da festa”.


