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O

CJF realiza sessão ordinária hoje 

de Agosto

SEGUNDA

NAS lança projeto “Peso na Medida”
sobrepeso e a obesi-
dade são fatores de 

risco para várias doenças 
crônicas, como diabetes, 
hipertensão arterial, in-
farto e artrose. Têm ca-
ráter multifatorial, dentre 
eles os fatores genéticos, 
sedentarismo e dieta 
inadequada. Pensando 
nisso, o Núcleo de As-
sistência à Saúde (NAS) 
firmou uma parceria com 
o Restaurante O Porto 
para realizar o projeto “Peso na 
Medida”, por meio do qual preten-
de conscientizar servidores e fre-
quentadores do restaurante sobre 
o valor nutritivo dos alimentos e, 
assim, contribuir para a prevenção 

Aniversariantes

Uso dos novos elevadores

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, participa, hoje (7), da 
sessão ordinária do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), na sede do 
órgão, em Brasília. Na oportuni-
dade, serão analisados processos 

de doenças. Dessa forma, a partir 
de hoje (7), serão colocadas tags 
na sinalização dos pratos ofere-
cidos, nas cores verde, amarelo e 
vermelho, indicando se os alimen-
tos são de baixo, médio e alto teor 

lheiro Carlos Eduardo Thompson 
Flores Lenz, empossado recen-
temente no cargo de presidente 
do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (TRF4). A sessão será 
transmitida ao vivo pelo canal do 
CJF no Youtube: www.youtube.
com/cjf.

administrativos referentes a servi-
dores, magistrados federais e pro-
jetos institucionais. Também se-
rão apreciadas propostas de atos 
normativos que regulamentam 
questões administrativas da Justiça 
Federal. Esta será a primeira ses-
são com a participação do conse-

calórico, respectivamen-
te. Já no espaço O Porto 
Light serão informados 
os valores calóricos dos 
alimentos. 
Exames Periódicos – A 
campanha é resultado dos 
Exames Periódicos, ação 
desenvolvida pelo NAS há 
dois anos e que possibili-
tou ao Núcleo identificar 
que a  obesidade aparece 
como diagnóstico princi-
pal em 21,3% dos servido-

res e magistrados do TRF5, sendo 
observada em muitos outros ca-
sos como diagnóstico secundário. 
Além disso, também se observou a 
presença de sobrepeso numa par-
cela significativa dos atendidos.
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Olhar atento - E por falar em ele-
vadores, o presidente do TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, conferiu de perto, na última 
sexta (4), os ajuste finais da obra de 
substituição desses equipamentos, 
entregues para uso hoje (7).

Você já deve ter percebido que, 
hoje, os novos elevadores estão 
em funcionamento. Se restou 
alguma dúvida sobre a forma de 
utilizá-los, é importante lembrar 
que o usuário não deve chamar 
o elevador apertando apenas um 
botão; deve digitar o número do 
andar ao qual pretender ir e aper-
tar o botão “confirma”. Em segui-

O 5º livro de contos do desembar-
gador federal Vladimir Carvalho, 
“Fogo de Monturo e Outras Fuma-
ças”, está no prelo, sendo rodado 
pela Editora Juruá. “São 35 contos 
regionais, 167 páginas, que falam 
sobre o amor - cortejando o ero-
tismo -, e outros absurdos”, avisa o 
autor. O desembargador promete 
lançar o livro em primeira mão aqui 
no TRF5, em setembro.

A ANSERJUFE firmou convênio com 
o Park Hotel (Boa Viagem) e ofere-
ce aos associados cerca de 60% de 
desconto em cima da tarifa-balcão 
nos serviços de hospedagem. A so-
licitação da declaração de desconto 
deve ser realizada através do e-mail 
convenios2@anserjufe.org.br. Mais 
informações: (81) 2122-4666. 

Vladimir Carvalho 
prepara novo livro 

Park Hotel

da, o sistema vai indicar qual ele-
vador vai conduzir o usuário, que 
deve aguardar a chegada desse 
equipamento.


