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Dicas para alimentação saudável foi um dos temas do Conexão Saúde  

Bicicletário e vestiários serão entregues no mês de março Nova Relação de
terapeutas credenciados
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ma boa notícia para quem já 
vem utilizando bicicleta para 

se deslocar ao trabalho no Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5: já está em execução o pro-
jeto de construção do bicicletário 
e vestiários. A informação também 
vai agradar a quem já utiliza a pista 
de cooper ou para quem pretende 
caminhar ou correr no TRF5. Os re-
cursos para viabilizar o projeto são 
do orçamento de 2015. De acordo 
com a Subsecretaria de Infraestru-
tura e Administração Predial (SIAP) 
do Tribunal, a expectativa é de que 
os dois equipamentos sejam en-

tregues no final do próximo mês. 
Localizado próximo à passagem 
entre os dois estacionamentos do 
edifício sede, o espaço, coberto, 

permitirá a guarda de 38 bicicletas. 
Qualidade de vida -  A constru-
ção do bicicletário e vestiários faz 
parte das ações para valorização e 

O segundo encontro do Proje-
to Conexão Saúde, realizado na 
última sexta-feira (19), na Sala 
das Turmas do TRF5, trouxe dicas 
para uma alimentação saudá-
vel. A nutricionista Carla Ribeiro 
abordou o tema “Alimentação 
saudável ao alcance de todos”. 
Mas afinal, o que é uma alimen-
tação saudável? Depende de 
cada pessoa, esclarece a nutricio-
nista. “Uma água de coco pode 

ser excelente para uma pessoa e 
se tornar um veneno para alguém 
com doença renal crônica, por 
exemplo”. Entre as dicas de Carla 
Ribeiro para a melhoria dos hábi-
tos alimentares, a substituição de 
frituras por grelhados, assados (no 
forno ou chapa) e cozidos, con-
sumir dois ou mais litros de água 
por dia, diminuir a quantidade de 
sal e açúcar, consumir mais fibras, 
entre outras. Em seguida, a den-

tista Eleonora Burgos 
falou sobre “Como as 
infecções bucais podem 
repercutir na saúde ge-
ral”. A profissional infor-
mou que uma pesquisa 
da Universidade de São 
Paulo (USP) apontou 
que a atuação do den-
tista em UTIs diminui em 56% o 
risco de infecções respiratórias. A 
dentista reforçou a importância da 

melhoria da qualidade de vida dos 
servidores e magistrados, além 
de estimular o uso de meios de 
transportes alternativos e ecologi-
camente corretos. Foi necessário 
requalificar a edificação existente 
para adaptá-la ao funcionamen-
to dos equipamentos. Segundo a 
SIAP, a empresa que está execu-
tando os serviços deverá provi-
denciar a destinação ambiental-
mente adequada dos resíduos da 
construção civil, de acordo com o 
que prevê a Resolução nº 307 do 
Conselho Nacional do Meio Am-
biente (Conama).

A Justiça Federal no Ceará realiza 
Inspeção Ordinária, entre os dias 
14 e 18 de março, em todos os 
serviços prestados pelas Varas 
Federais e Turmas Recursais da 
Seção Judiciária. Durante o perí-
odo, ficam suspensos os prazos 
processuais e não há expediente 
destinado às partes. (Com infor-
mações da ASCOM/JFCE)

Novos psicoterapeutas passaram 
a integrar a lista de credenciados 
ao Tribunal. No Recife, os acrés-
cimos ocorreram nos bairros de 
Boa Viagem, Espinheiro e Derby. 
Na relação, disponível na intranet, 
também é possível encontrar um 
profissional atuante em Jaboatão 
dos Guararapes, mais precisa-
mente no bairro de Piedade. Para 
consultar a lista, basta acessar o 
link unidades e depois clicar no 
Núcleo de Assistência à Saúde. 
Além do aumento do número 
de credenciados, a nova relação 
disponibilizada passou a conter 
os dados sobre a experiência 
clínica de cada um dos credencia-
dos, em termos de modalidade 
de atendimento (individual, gru-
po, casal ou família), abordagem 
psicoterápica empregada e faixa 
etária da clientela. Os referidos 
dados foram incluídos para facili-
tar a escolha dos beneficiários, os 
quais, por ocasião do atendimen-
to, devem apresentar a carteira 
funcional para serem atendidos 
pelos valores constantes na tabe-
la expedida pelo Tribunal.

escovação e higiene da língua, 
pois esta é o maior depósito de 
microorganismos.


