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O presidente do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região (TRF5), desembargador fe-
deral Luiz Alberto Gurgel de Faria, foi con-
decorado, na última sexta-feira (23), pelo
general Américo Salvador, com a Medalha
do Mérito Militar dos 64 anos do Coman-
do Militar do Nor-
deste (CMNE). Na
ocasião, o presiden-
te do TRF5 disse es-
tar feliz por receber
a comenda de uma
instituição que teve
seu berço em
Pernambuco, com o
episódio da Batalha
dos Guararapes, e
perdura há mais de
três séculos na História do Brasil. Na sau-
dação às autoridades homenageadas pelo
CMNE, o general Américo Salvador desta-
cou as ações do Exército para atender às

populações de municípios
pernambucanos e alagoanos atingidos
pelas enchentes, ocorridas no mês de ju-
nho deste ano.
Condecoração -  O comandante do
CMNE citou, em seu discurso, o presiden-

te do TRF5 e explicou
que as comendas são
oferecidas apenas
àqueles que fazem por
merecê-las: “o Exército
não dá medalhas, o ci-
dadão é que conquista
o mérito para receber a
homenagem. Vossa Ex-
celência fez por mere-
cer”. Outras autorida-
des pernambucanas re-

ceberam o certificado de “Amigo do Exér-
cito”, entre as quais desembargadores es-
taduais, parlamentares e representantes
de instituições públicas e privadas.

Nova turma do Vigilantes do Peso
Estão abertas as inscrições para o tercei-
ro grupo do Vigilantes do Peso. O pro-
grama começa no dia 16 de agosto e vai
até 8 de novembro. Os participantes são
estimulados a reeducar a sua alimenta-
ção, trocando ideias em conjunto. São

dadas dicas de refeições saudáveis em 12
encontros semanais, sempre às segun-
das-feiras, às 11h, na Sala das Turmas. As
inscrições podem ser feitas na sala da
Asserjufe, ou por telefone, através do ra-
mal 9581.

Três toneladas e meia de papel
para reciclagem foram doadas
pelo setor de Reprografia do
TRF5  à Organização Não Governamental
(ONG) Moradia e Cidadania. Essa já é a
terceira remessa de papel encaminhada à
ONG. O material que pode ser reciclado é
guardado no depósito da Reprografia e,
quando atinge certa quantidade, é trans-
portado para a Moradia e Cidadania, que
realiza o processo de reciclagem.  Clóvis
Lourenço, do Núcleo de Gestão Docu-
mental e Reprografia do TRF5, avisa que
papéis descartados podem ser entregues
no setor .

Doação de papel
para reciclagem

Filme Juno
em debate

Será no dia 30 de
julho o debate em
torno do filme Juno, com a participação
da psicoterapeuta Elyane Sarkis. O
evento integra o Ciclo de Debates sobre
a Psique, promovido pelo Núcleo de
Assistência à Saúde do TRF5. A película
narra a história de uma adolescente
grávida que entrega o filho para
adoção. A trama explora a relação da
jovem consigo mesma, com seus pais e
com os adotantes da criança e possibili-
ta reflexões sobre a gravidez na adoles-
cência. O debate acontece na sala das
Turmas, das 13h30 às 15h30. Outras in-
formações pelo ramal 9296.

O Setor de Apoio ao
Bem-Estar e Qualidade
de Vida informa os no-
vos horários das ses-
sões de massoterapia

(shiatsu, reiki e reflexologia ). A partir de
agosto, as sessões acontecem às quartas
e quintas-feiras, das 9h às 18h. O atendi-
mento é feito no Espaço do Servidor, lo-
calizado no 16° andar. Outras informa-
ções pelo ramal: 9657.

Massoterapia


