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NAS informa procedimentos para realização dos 
exames de saúde

Colegiado do CJF

Check-up X exames 
periódicos 

Dias dos pais: jornalista profere palestra 
sobre case “Dieta da Rede Social”
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Terça-feira, 11 de agosto
Alex Demóstenes de Jesus F. de Lima
Gabinete da Presidência

Aniversariantes

omo emagrecer sem 
recorrer a dietas mi-

lagrosas ou procedimentos 
invasivos? O jornalista Mar-
cus Andrey, 40, respondeu, 
a esta pergunta na última 
sexta-feira (7), por meio da 
palestra motivacional “Dieta 
da Rede Social: uma dieta 
de hábitos para combater 
o sedentarismo”, feita para 
servidores do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região –TRF5. 
A palestra é baseada na experiência 
dele, que, em 2012, ao pesar 140 kg 
e apresentar vários problemas de 
saúde, decidiu praticar atividades 
físicas diárias. Para tanto, lançou 
mão das redes sociais e pediu aos 
amigos que o acompanhassem 
nessa caminhada. Agendamentos 
feitos, Marcus contabiliza que, 365 
dias, muitos quilômetros, alguns 
reencontros com amigos e muitos 
desconhecidos depois, atingiu a 
meta de perder 40 kg. “No decorrer 
do projeto (dieta), pude perceber 
que a coisa representava muito mais 
do que a simples perda de calo-
ria. Cada pessoa é um motivador a 
mais, um psicólogo que ouve teus 
desabafos, tuas angústias e que, na 

maioria das vezes, tem uma mensa-
gem de esperança para te passar”. 
Rede Social - Marcus, que no dia 
da palestra no TRF5 comemorou 
1000 dias do projeto e 400 voluntá-
rios, garante que o hábito de com-
partilhar o exercício se constitui em 
uma terapia, pela pluralidade das 

pessoas e a diversidade de 
temas conversados durante 
as caminhadas. Hoje, ele está 
48 kg mais magro e se exer-
cita três vezes por dia: treino 
funcional às 6h; musculação 
no intervalo do almoço; e 16 
km de pedaladas à noite, de-
pois do trabalho, “para deso-
pilar”. A palestra foi promovi-
da em homenagem aos pais 
do TRF5 e contou, ao final, 

com a apresentação musical dos 
servidores Elias Souza e Daniela El-
-Deir. Na ocasião, a diretora-geral 
Margarida Cantarelli aproveitou 
para anunciar que o Tribunal está 
reativando uma área destinada a 
atividades aeróbicas, como cami-
nhadas, situada no estacionamento.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) informa que os aniversa-
riantes do mês deverão buscar as 
requisições para realização dos 
exames no setor de Enfermagem, 
sem necessidade de agendamen-
to. Os resultados dos exames 

Os exames periódicos têm o 
objetivo de realizar um rastre-
amento nos funcionários da 
empresa, para detecção precoce 
de doenças frequentes na po-
pulação em geral. É regido pelo 
art. 206 da Lei 8.112/90 e decre-
to nº 6.856/2009. O programa 
encontra-se regulamentado no 
TRF da 5ª Região pela Portaria 
nº 547/2015. Difere da avaliação 
médica realizada por médico as-
sistente externo ao Órgão, uma 
vez que não pretende esgotar 
toda a investigação clínica e 
laboratorial individualizada per-
tinente às consultas individuais. 
Assim sendo, o exame periódico 
complementa, mas não substitui 
a avaliação dos profissionais da 
área em consultórios privados. 
Caso o servidor deseje realizar 
no mesmo momento os exames 
periódicos e os complementares 
adicionais do médico assistente, 
deverá obter a requisição des-
tes últimos com o profissional 
que o assiste. Mais informações: 
ramal 9296.

Servidores do TRF5 e seus familia-
res têm a oportunidade de iniciar, 
em condições especiais, estudos 
da língua alemã. O Centro Cultu-
ral Brasil-Alemanha, localizado na 
Rua do Sossego, Boa Vista, ofere-
ce preço promocional e material 
didático gratuito nas aulas para 
iniciantes. Os matriculados ainda 
ganham bolsa de estudos para o 
curso complementar de alemão 
jurídico, que apresenta vocabu-
lário básico e ensina estratégias 
de leituras para textos jurídicos. 
Estas aulas serão realizadas, alter-
nadamente, entre os dias 1º e 17 
de dezembro, das 17h às 19h, no 
entanto, as vagas são limitadas, 
estando disponíveis até hoje (10). 
Mais informações: (81) 3421-2173.

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Marcelo Navarro, par-
ticipa, hoje, a partir das 14h, da reu-
nião de julgamentos do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), em Brasília. 
No encontro, serão julgados pro-
cessos administrativos referentes a 
servidores, magistrados e a projetos 
institucionais, além da apreciação 
das propostas de atos normativos 
que regulamentam questões admi-
nistrativas da Justiça Federal.

solicitados deverão ser entregues 
durante consulta médica, até três 
meses após o recebimento das 
requisições. Esta consulta, por sua 
vez, deverá ser pré-agendada pelo 
ramal 9296. Caso o servidor já 
tenha se submetido aos testes so-

licitados, eles poderão ser utiliza-
dos como periódicos, desde que 
seja observada a validade de seis 
meses para exames laboratoriais; 
um ano para citologia oncótica 
e exame oftalmológico; e cinco 
anos para colonoscopia.

Preço promocional 
em aulas de alemão


