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Aniversário
29/11 - Cristovão José Cunha Pacheco
29/11 - Kecia Jonnes Pamponet
29/11 - Laura Ondina Urbano de Sousa Darze
29/11 - Fernanda Almeida Couto Silva
30/11 - Ana Carolina Bahia Caldas
30/11 - Clea Maria Albuquerque Ferreira
01/12 - Livia Santos
01/12 - Selma da Conceição Silva

25/11 - Cleria Dias Sampaio
25/11 - Daniela Ferreira Oliveira
26/11 - Marcos Antonio Pereira de Santana
26/11 - Juliana Paiva Costa
27/11 - Marcos Antonio de Oliveira Aguiar
27/11 - Amauri Fontes Nascimento
28/11 - Antonio Barreto Cruz Junior
28/11 - Maria das Graças Amoedo França
28/11 - Sueli de Souza Borges

falaJuf

Envie a lista dos interessados em bloco (Núcleo, Seção ou 
Vara) até 05/12, às 18h para: inscricaoasserjuf@gmail.com
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DIRETORIA EXECUTIVA
Vera Maria Barros Pereira ( CEMAN)
Luzineide Araújo de Oliveira (SEBIB)
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CONSELHO FISCAL 2019 / 2021

Suplentes
Adalice Menezes de Almeida
Dirceu Lelis Aranha
José Zito dos Santos

Titulares
Paulo Márcio Rodrigues de Souza
Joilton Pimenta da Silva
Claudio Henrique Santos de Oliveira
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DESTAQUES

E aconteceu no último sábado, 23, o "7º Passeio 
Náutico dos Prestadores de Serviço e 
Estagiários do NUMAN e NUCJU". O dia de 

lazer começou às 8h30min, com saída realizada na Marina 
Pier Salvador, na Ribeira, à bordo da escuna "Pepa", sob o 
comando do "Capitão" Nélio Vilas Boas, Oficial de Justiça de 
nossa Seccional e proprietário da nau. O grupo se deslocou 
e permaneceu em duas praias na Ilha de Maré: Praia das 
Neves e Prainha. Muita música, descontração e alegria foram 
a tônica de toda a grande festa que foi a confraternização e que 
terminou apenas às 17h. Já estamos no aguardo do próximo.

Escolha na árvore o nome de uma criança, 
filho(a) de terceirizados, de 0 a 12 anos.



3falaJufEDIÇÃO Nº 767 / SALVADOR/ BA - XX DE NOVEMBRO DE 2019

ENTREVISTA - NOVA PROFISSIONAL

O FalaJuf entrevistou a Lidiane Barbosa Santiago :
 
• Nutricionista, (UFBA)
• Mestrado (em andamento) em Alimentos, Nutrição e Saúde (UFBA)
 
Falajuf: Por que escolheu a Nutrição?
Nutri. Lidiane: Sempre quis atuar na área da saúde, cuidar das pessoas, pesquisando os cursos na área, a nutrição me encantou pela 
proposta do cuidado baseado em alimentos, já presente no dia-a-dia, mas nem sempre damos a devida importância que exerce em nossa 
vida.

Falajuf: Quais são os seus maiores desafios ao trabalhar nesta área?
Nutri. Lidiane: Os maiores desafios em ser nutricionista hoje em dia é o excesso de informações, erradas ou sem evidências cientificas, 
que são propagadas pelas redes sociais por pessoas que não tem formação ou interpretam erroneamente dados de artigos científicos. 

Falajuf: Você se lembra de alguma passagem de sua história na área de Nutrição que conte um pouco da trajetória da profissão?
Nutri. Lidiane: Durante o atendimento nutricional quando o paciente retorna depois da conduta nutricional e relata que a nutrição trouxe 
benefícios que ele não esperava como melhora na disposição, no sono, na capacidade funcional me relembra o quão importante é a 
alimentação e como estratégias simples, traçadas a partir de um diálogo, traz bons resultados. Ver cada conquista dos meus pacientes, 
inquietações ou até mesmo as frustrações, afinal, anos de uma vida em que a alimentação foi negligenciada nem sempre será resolvida 
com uma consulta me motiva a estudar, pesquisar para continuar ajudando e contribuir para o crescimento da nutrição. 

Falajuf: Você acredita que uma boa alimentação influencia em quais aspectos da vida moderna?
Nutri. Lidiane: Uma boa alimentação diminui os riscos ou trata as doenças crônicas não transmissíveis (diabetes melitus, hipertensão, 
obesidade entre outras); auxilia no envelhecimento saudável; contribui para qualidade de vida. 

Falajuf: Qualquer pessoa pode procurar a ajuda de um profissional na área de nutrição? Por que essa importância?
Nutri. Lidiane: Sim, qualquer pessoa, independente da fase da vida e da presença de morbidades. Um acompanhamento com um 
profissional irá auxiliar o indivíduo na conquista dos seus objetivos, através das estratégias nutricionais adequadas, promovendo saúde.   

Falajuf: Quais são os cuidados que devem ser tomados para quem deseja reeducar a alimentação e ter qualidade de vida?
Nutri. Lidiane: O principal cuidado que deve ser tomado é não aderir a dietas da moda, pois elas são altamente restritivas, possuem 
baixo valor nutritivo e não se adequam realidade do indivíduo, a perda de peso rápido que proporciona é acompanhada de um reganho 
de peso maior do que a pessoa tinha, não promovendo qualidade de vida. A reeducação alimentar é um processo, uma ação continuada, 
que deve ser realizada de modo gradativo, evoluindo conforme os novos hábitos alimentares esteja inserido na rotina. Para ser efetivo ele 
deve ser planejado de acordo com os hábitos de vida, não deve promover mudanças bruscas na alimentação.

Falajuf: Para alguém procurar um nutricionista, não precisa estar necessariamente acima do peso. Quando é o momento de procurar 
ajuda?
Nutri. Lidiane: Existem inúmeros momentos de procurar ajuda ao nutricionista além da perda de peso, pode procurar se tiver dificuldade 
em se alimentar de modo mais saudável, se tiver com algum problema de saúde (diabetes, dislipidemia, doenças cardíacas, renais, 
hepáticas, entre outras), se observou uma perda de peso não intencional, se tiver compulsão alimentar devido ao estresse, entre outros. 

Falajuf: Para quem passou a maior parte da vida de modo sedentário e agora resolveu mudar os hábitos para um estilo de vida saudável, 
quais são os cuidados a serem tomados e por onde devem começar?
Nutri. Lidiane: As mudanças devem ser gradativas tanto na alimentação como na atividade física, pode iniciar fazendo pequenas 
adaptações na rotina alimentar, reduzindo algumas quantidades de alimentos que o seu consumo não seja interessante para o indivíduo, 
como sal, açúcar; a atividade física deve ser orientada por um profissional, não fazendo exercícios em jejum e nem permanecer sem beber 
água durante e após a atividade, assim como nos períodos sem atividade física. 

Falajuf: Vivemos uma época em que as pessoas fazem mil coisas ao mesmo tempo e, por isso, não têm tempo de elaborar uma refeição 
saudável. Que dicas ou inspiração você quer deixar para nossos leitores?
Nutri. Lidiane: De modo geral, algumas dicas que podem auxiliar a se alimentar de modo saudável seriam: 1. Faça uma lista de 
compras de acordo com o que você planeja comer durante a semana, dando prioridade a alimentos menos processados e que tenham um 
adequado valor nutritivo;  2. Leia os rótulos dos alimentos industrializados para escolher os melhores produtos (informação nutricional, lista 
de ingredientes); 3. Organize os lanches da semana, geralmente negligenciamos essa refeição ou há o consumo de alimentos altamente 
processados de baixo valor nutritivo, então para maior praticidade, deixe as frutas já higienizadas ou cortadas no refrigerador; divida em 
porções as oleaginosas (castanhas, amendoim, nozes, etc) em sacos plásticos; faça sanduíches com pão integral, ricota e cenoura ralada 
no dia anterior, entre outras preparações; 4. Leve consigo uma garrafa de água para manter uma boa hidratação durante o dia. 
Mudar o hábito alimentar no primeiro momento pode não ser fácil, mas gradativamente ao adquirir novos hábitos você verá uma mudança 
que vai além da estética, ganhará qualidade de vida.

ESPAÇO TERAPÊUTICO 
da ASSERJUF conta com a 

Nutricionista Lidiane Santiago
Ela está a serviço da ASSERJUF no Espaço Terapêutico, todas as sextas (manhã/
tarde), e nos contou sobre seus objetivos, suas experiências profissionais e os desafios, 
além de nos contar sobre os desafios e esperanças da profissão.



 A ALFA FINANCEIRA (convênio da 
ASSERJUF) quer ajudar você a realizar os 
seus sonhos.  Só ela oferece Empréstimo 
Consignado e Consórcios com as melhores 

taxas do mercado. 

Ligue e faça sua simulação agora!!!
 
NOVIDADE!!! Agora, o ALFA conta 
também com CONSÓRCIO que lhe permite 
planejar viagem, festas de aniversários, 
formatura  bem como procedimentos 

cirúrgicos convencionais ou estéticos.
Cartas de crédito de R$ 7 a 14 mil.

REBECA SANTOS (71) 99728-1092 
(WhatsApp) / 98209-9266 / 2105-7301  

E-mail: rebeca.santo@bancoalfa.com.br

CONVÊNIODESTAQUES

Ocorreu no dia 23 (sábado) um quadrangular no 
Clube do Sindjufe, no bairro de São Cristóvão, em 
Salvador. A final do campeonato teve o confronto 

entre o time Amarelo e o Azul, onde este se consagrou 
campeão. O dia de lazer teve o apoio da ASSERJUF. Até o 
próximo campeonato!

Via Sol Turismo 
 

Contatos: viasol@viasoltour.com.br/comercialviasol@gmail.com 
(71) 34947929 / whatsaap: (71) 991626138


