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Menopausa e Saúde

Edilson Nobre 
representa TRF5 
em homenagem

de Outubro26
SEGUNDA

O
AniversariantesCooperação acadêmica: Esmafe firma 

convênio com universidade argentina

Servidor: espetáculo Movimento Humorial encerra comemoração

Izabela Karina Bezerra Lopes
Divisão de Material e Patrimônio

diretor da Escola de Ma-
gistratura Federal da 5ª 

Região (Esmafe), desembar-
gador federal Manoel Erhardt, 
estará em Buenos Aires, Ar-
gentina, nesta semana, para 
firmar convênio de cooperação 
acadêmica com a Universidad 
del Salvador e participar de um 
simpósio, no próximo dia 28. 
O convênio será assinado no 
dia 29 e possibilita o intercâm-
bio entre docentes e discentes 
daquela Universidade e dos 
magistrados da 5ª Região. A 
Esmafe já possui um convênio 
com a Faculdade de Direito da 
Universidade de Buenos Aires. 
“Derecho y Justicia” – Também 

na Argentina, especificamente na 
Universidade de Buenos Aires, 

Dentro da programação do Dia do 
Servidor, que será comemorado 
amanhã (27), no TRF5, magistrados, 
servidores, estagiários, funcionários 
terceirizados e o público externo 
terão a oportunidade de conferir o 
espetáculo “Movimento Humorial”, 
com o humorista paraibano, Cristo-

vam Tadeu. A apresentação será às 
17h, no Pleno do TRF5, onde o come-
diante vai se transformar no escritor 
Ariano Suassuna e fazer uma aula-
-espetáculo, explorando o lado mais 
engraçado do mestre. Antes, às 16h, 
haverá degustação de cafés gourmets 
e lanches, oferecidos pelo Restauran-

te O Porto, para o público interno. Em 
seguida, haverá um bate-papo com o 
presidente do TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho. Além disso, o 
foyer do Tribunal abrigará uma ex-
posição fotográfica com fotos dos 
diversos servidores que compõem os 
setores do TRF5.

hoje e amanhã (27), Erhardt e o 
desembargador federal Carlos 
Rebêlo Júnior participam, como 
palestrantes, da IV Jornada 
Internacional Derecho y Justi-
cia, na qual abordarão o tema 
“Vista ou Veto”. Rebêlo Júnior 
representa a Universidade Fe-
deral de Sergipe. Também será 
palestrante o diretor do Núcleo 
da Escola de Magistratura Fede-
ral no Rio Grande do Norte, juiz 
federal Janilson Bezerra de Si-
queira, que vai abordar o tema 
“Justiça e Política: as relações 
interinstitucionais entre o Poder 
Judiciário e os outros Poderes 

do Estado – Cooperação, diálogo e 
interdependência”. 

Na menopausa algumas mulheres 
podem experimentar desconfor-
tos, que se apresentam na forma 
de ondas de calor, perturbações 
do sono, alterações do humor etc. 
A intensidade dos sintomas varia 
de uma mulher para outra. Mas, 
para prevenir tais ocorrências, é 
recomendado adotar, desde os 40 
anos, alguns cuidados, tais como: 
privilegiar alimentos que favore-
çam a saúde dos ossos e do cora-
ção; beber muita água; reduzir as 
porções de alimento nas refeições 
e fazer lanches entre elas; e evitar 
ou diminuir consideravelmente o 
consumo de bebidas quentes, café, 
álcool, cigarros e açúcar concen-
trado. É importante praticar regu-
larmente uma atividade física que 
promova a flexibilidade e o equilí-
brio. Em alguns casos, a depender 
de avaliação médica, o tratamento 
hormonal pode ser indicado.

Dia do Aviador - O vice-pre-
sidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Ro-
berto Machado, esteve pre-
sente, na última sexta-feira 
(23), na solenidade come-
morativa ao Dia do Aviador e 
da Força Área Brasileira, que 
aconteceu no II Comando 
Aéreo Regional (II Comar).

O desembargador federal Edilson 
Nobre representará, hoje (26), o 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 na solenidade em 
homenagem ao ministro do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), 
Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. O 
evento acontecerá no auditório na 
Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte (SJRN), às 10h.


