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Reposição hormonal 
masculina

Roberto Machado 
representará o 
TRF5 no TJCE

de Novembro9
SEGUNDA

O

Aniversariantes

Magistrados da JF na 5ª Região participam 
de conferência internacional em PE

TRF5 divulga novo cronograma de pagamento dos precatórios

Eleições Sintrajuf-PE

Deyvison de Figueiredo B. Cordeiro
Biblioteca

presidente do 
Tribunal Re-

gional Federal da 5ª 
Região – TRF5, de-
sembargador federal 
Rogério Fialho, está 
participando da 7ª 
Conferência Interna-
cional para Formação 
de Magistrados, cuja 
abertura foi realizada 
ontem (8), no Enotel, 
em Porto de Galinhas, 
Litoral Sul de Pernam-
buco. Promovida pela International 
Organization for Judicial Training 
- IOJT, a Conferência, que acontece 
até quinta (12), reunirá mais de 200 
magistrados de 42 países. Também 
estão participando do evento o 
corregedor-regional do TRF5 e o 
diretor da Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região (Esmafe), res-
pectivamente, desembargadores 
federais Fernando Braga e Manoel 
Erhardt, além do desembargador 
federal Cid Marconi e juízes fede-
rais da 5ª Região. Manoel Erhardt 
e os juízes federais Marco Bruno 
Clementino e Cíntia Brunetta se-

rão palestrantes, 
assim como o 
ex-presidente do 
TRF5 e ministro do 
Superior Tribunal 
de Justiça (STJ),  
Marcelo Navarro 
Ribeiro Dantas. 
Os presidentes do 
Supremo Tribunal 
Federal (STF) e do 
STJ, respectiva-
mente Ricardo Le-
vandowski e Fran-

cisco Falcão, também estão entre 
os participantes da conferência.
Cooperação - O IOJT foi criado em 
2002, em uma conferência realiza-
da em Jerusalém, a fim de promo-
ver o Estado de direito, apoiando o 

trabalho dos institutos de formação 
judiciária em todo o mundo, além 
de facilitar a cooperação e o inter-
câmbio de informações e conheci-
mentos entre os seus Estados-insti-
tutos. O IOJT possui 120 membros 
de 70 países. Realizada pela primei-
ra vez no Brasil e na América do 
Sul, a conferência vai se concentrar 
sobre excelência judicial em lide-
rança e educação judicial; educa-
ção judicial de apoio à reforma do 
Sistema de Justiça, independência 
e prestação de contas; Sistema 
Judicial Eleitoral; Processo Judicial 
Eletrônico, entre outros temas. A 
língua oficial do evento é o inglês, 
mas nas sessões plenárias haverá 
tradução simultânea para o francês, 
espanhol e português.

O TRF5 informa que o calendário 
de liberação dos valores dos pre-
catórios alimentares do exercício 
2015 foi alterado de 12 de novem-
bro para o dia 10 de dezembro. 
De acordo com a Subsecretaria de 
Precatórios, os dados financeiros 

do pagamento estarão disponíveis 
no sistema de movimentação pro-
cessual da respectiva Seção Judi-
ciária, no início do próximo mês, 
exceto se houver, até o próximo dia 
30 de novembro, nova modificação 
no cronograma de desembolso por 

parte da Secretaria do Tesouro Na-
cional. A liberação dos precatórios 
não alimentares está mantida para 
o dia 10 de dezembro. Mais infor-
mações na área “Serviços públi-
cos”, em “RPV/Precatório”, no site 
do TRF5: www.trf5.jus.br.

O vice-presidente doTRF5, de-
sembargador federal Roberto 
Machado, representará o Tribu-
nal na solenidade de posse do 
juiz Francisco Martônio Pontes 
de Vasconcelos no cargo de de-
sembargador do Tribunal de Jus-
tiça do Ceará (TJCE), na próxima 
quinta-feira (12). A solenidade de 
posse está marcada para as 16h, 
no TJCE, em Fortaleza.

Hoje e amanhã (10) ocorre a vo-
tação para a nova direção do 
Sindicato dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal em Pernambuco 
– Sintrajuf-PE. Duas chapas estão 
concorrendo: Mova-se para mu-
dar – oposição e Novo Sintrajuf. A 
vencedora irá comandar o sindica-
to pelos próximos três anos.

Atualmente, o tema reposição 
hormonal masculina tem apare-
cido na mídia com mais frequên-
cia e muita gente pergunta se é 
mesmo necessário que os ho-
mens reponham seus hormônios 
após os 50 anos. Com o avançar 
da idade ocorre uma diminuição 
progressiva dos níveis de tes-
tosterona. Todavia, tal fato por 
si só não cria a necessidade da 
reposição. Na maioria dos casos 
a diminuição é discreta e a taxa 
do hormônio permanece na faixa 
normal, não havendo prejuízos 
para o homem. Apenas aqueles 
que, ao envelhecerem, percebe-
rem alterações, como aumento 
na proporção da gordura corpo-
ral, diminuição da massa muscu-
lar, dificuldades sexuais, apatia 
ou depressão, devem procurar o 
médico para discutir o assunto. 
Tais pacientes podem estar ex-
perimentando uma queda mais 
acentuada dos níveis de tes-
tosterona e, para eles, a critério 
médico, a reposição pode ser 
indicada. Informações adicionais 
no site da Sociedade Brasileira 
de Urologia: www.sbu.orb.br.


