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Apoio Especial

Dia Nacional do Turismo

Nesta terça e quarta-feira,
acontecerá o IV Encontro
Nacional dos Assessores de
Comunicação Social da Justiça
Federal, na sala de conferências
do Superior Tribunal de Justiça,
em Brasília. Promovido pelo
Conselho da Justiça Federal em
parceria com o STJ, o evento
deverá reunir representantes
das Seções Judiciárias e dos
cinco Tribunais Regionais
Federais. O Encontro visa discutir a
normatização da divulgação de notícias,
além de promover o intercâmbio de
experiências, a reciclagem de

CJF reúne assessores de
Comunicação da Justiça Federal

conhecimentos profissionais e fortalecer
a integração entre as instituições da
Justiça Federal por intermédio das
assessorias de comunicação.

Os servidores
interessados em
fazer o curso de
pós-graduação em
Direito Processual
Civil, na Universida-
de Católica de Per-
nambuco, têm até
esta terça-feira para fazer a inscrição.
Sob a coordenação do juiz federal
Ubiratan de Couto Maurício (titular da 9ª
Vara Federal-PE), os cursos oferecem
especialização em Ciências Criminais,
Direitos Humanos e Direito Processual
Civil. Inscrições no site www.unicap.br.
Informações pelo telefone 2119-4134.

Pós-graduação em
Direito Processual
Civil

O Setor de Benefícios do TRF5 lembra
aos servidores inscritos no Programa
Auxílio-Saúde que a apresentação dos
recibos de pagamento do Plano de Saú-
de deve ser feita nesta segunda-feira. O
recibo deve conter os valores individuali-
zados, discriminando o valor da mensali-
dade do titular e de cada dependente.
Outras informações podem ser obtidas
com Lúcia ou Danielle, pelo ramal 9865.

Hoje é dia de entrega do
recibo para auxílio-saúdeA Divisão de Folha de Pagamento do TRF5

já disponibilizou, na Intranet, o compro-
vante de rendimentos referente a 2008
para a declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física/2009. O documento infor-
ma o total dos rendimentos, imposto de
renda retido na fonte e outros dados.
Para acessá-lo, o basta utilizar o mesmo
procedimento do contra-cheque e clicar
na opção Comprovantes de Rendimentos.

Declaração do Imposto de Renda 2009

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

As fotos de eventos ocorridos no Tri-
bunal podem ser acessadas na

Intranet. Para acessar, o usuário
deve digitar www.intranet.trf5.gov.br/

banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher a opção

GALERIA DE FOTOS DE
EVENTOS.

Fotos de eventos

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe

A Subsecretaria de Informática
comunica que os programas geradores
da declaração de imposto de renda e
envio eletrônico (IRPF/Receitanet
2009) somente serão disponibilizados
para instalação nos microcomputadores
do TRF5 após a homologação da
versão pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

Receitanet 2009
O Núcleo de Odontologia da DAMS
realiza consultas clínicas para os servi-
dores e estagiários de nível médio do
TRF5. O serviço conta com uma equipe
de profissionais com especialidade em
diversas áreas, como periodontia, extra-
ção, restaurações, pequenas cirurgias,
além de aplicações de flúor e laser para
aftas e herpes. Informações ou
agendamento de consultas: 9296.

Atendimento
odontológico na DAMS

Encontro dos
Assessores em

2008


