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Presidente do TRF5 receberá título de cidadão do Recife

Concurso magistratura
de Novembro

QUARTA

Medicina
Antienvelhecimento

Aniversariantes

Doação de sangue

igrar ou não mi-
grar para o re-

gime de previdência 
complementar? Muita 
gente ainda tem dúvi-
das sobre o que fazer 
quanto à escolha do 
regime previdenciá-
rio. Outras pessoas 
também precisam de 
uma orientação sobre 
como organizar sua 
vida financeira. Para 
os servidores que já 
ingressaram no novo 
regime previdenciá-
rio, uma oportunidade para saber 
como melhor gerir as suas recei-
tas, com vistas a uma aposentado-

Palestra abordará educação financeira 
e migração de regime previdenciário

ria tranquila. As dúvidas poderão 
ser esclarecidas com o especialista 
em Direito Público e servidor da 

Desembargador Federal
Alexandre Costa de Luna Freire

TRF 5ª Região
Alda Maria de Souza Santos
Divisão da 2ª Turma
Ana Maria de Lucena Silva
Divisão de Folha de Pagamento
Fernando Cunha Filho
Seção de Áudio e Vídeo

Justiça Federal em 
Pernambuco, Eraldo 
Prado Pedrosa Filho, 
que  fará a palestra 
“Educação Financeira 
e Migração de Regi-
me Previdenciário”, 
na próxima segunda-
-feira (12), das 14h às 
17h, na Sala Capiba-
ribe do edifício-sede 
do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - 
TRF5. 
Prazo –  A Medida 
Provisória n. 853, de 

25.9.2018, reabriu, por 180 dias, o 
prazo de opção para o regime de 
previdência complementar.

O presidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
natural do município de Gravatá, re-
ceberá o título de Cidadão do Recife. 
A solenidade de entrega será realiza-

da amanhã (8/11), às 15h, na Câmara 
Municipal do Recife, no Plenário da 
Casa de José Mariano. A proposta 
de concessão do título a Erhardt é 
de autoria do vereador Antonio Luiz 
Neto, por meio do Decreto Legislati-

vo nº 828/2017. Radicado na cidade 
do Recife há 53 anos, Manoel Erhar-
dt adotou a capital pernambucana 
como sua terra natal, onde teve a 
sua formação escolar, acadêmica e 
profissional na área do Direito.

Os candidatos aprovados na 
prova escrita discursiva P4 (sen-
tença penal) do XIV Concurso 
Público para Provimento de Car-
gos de Juiz Federal Substituto da 
5ª Região deverão fazer a inscri-
ção definitiva no certame,  de 12 
a 16/11, das 10h às 17h (horário 
local), na Secretaria dos Concur-
sos para Juiz Federal, localizada 
na ampliação do TRF5. Os docu-

mentos e títulos que devem ser 
entregues, bem como exames 
de saúde e psicotécnico, estão 
descritos no Edital, publicado na 
área “Concursos e Seleções”, no  
site do TRF5: www.trf5.jus.br. O 
psicotécnico será realizado  nos 
dias 13/11, a partir das 14h, e 
14/11, a partir das 9h, na Escola 
de Magistratura Federal da 5ª 
Região - Esmafe.

A Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte (JFRN) está promovendo a 
campanha “Doar sangue é gesto 
de amor, ato pela vida!”. Amanhã 
(8/11), das 8h30 até as 17h, a uni-
dade móvel do Hemonorte estará 
na sede da JFRN para fazer a cole-
ta de sangue.

Cresceu nos 
últimos anos a 
procura pela 
chamada Me-

dicina Antienve-
lhecimento, tam-

bém chamada 
de Medicina 

Integrativa. Muitos profissionais 
realizam modulações hormonais, 
com o objetivo de retardar os 
sinais do tempo e proporcionar 
mais longevidade aos pacientes. 
Mas uma resolução do Conselho 
Federal de Medicina proíbe essa 
prática no país e a polêmica foi 
parar nos Tribunais. O Via Legal 
desta quarta-feira (7/11) mostra 
os riscos das chamadas “terapias 
antiaging” e conta o que o Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
entendeu sobre o assunto. Não 
perca: às 21h (horário de Brasília), 
na TV Justiça. Confira, também, 
pela internet, no www.youtube.
com/programavialegal.


