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Aniversariantes

SEXTA

Recicle

A reciclagem de papéis, vidros, 
plásticos e metais - que repre-

sentam em torno de 40% do lixo 
doméstico - reduz a utilização 

dos aterros sanitários. Os maio-
res beneficiados são o meio am-
biente e a saúde da população.

Fonte: www.lixo.com.brA
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Promulgação da 1ª Constituição 
Republicana (1891)

Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI) informa 
aos servidores que a platafor-

ma de geração e envio eletrônico 
da Declaração de Imposto de Ren-
da Pessoa Física (IRPF/Receitanet 
2012) serão disponibilizados para 
instalação a partir do dia 5 de mar-
ço. Tendo em vista que a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil libera 
hoje o programa, a espera até o 
próximo mês trata-se de medida 
preventiva. “É comum saírem no-
vas versões com alterações, o que 
causa transtornos aos usuários 
que solicitam a instalação, aqui 
no TRF5, para prepararem as suas 
declarações de Imposto de Renda. 

Imposto de renda 2012: 
STI alerta sobre instalação 
de programas

Dessa forma, também se evita o 
retrabalho pela equipe de suporte 
técnico, que deixaria de atender os 
problemas de TI desta Corte para 
reinstalar os referidos programas”, 
alerta o Diretor da Divisão de Pro-
dução e Suporte Técnico da Subse-
cretaria de Tecnologia da Informa-
ção, Arnaldo Leite.

Dicas facilitam 
pesquisa de 
Jurisprudência
Como noticiamos na edição do 
dia 9 de fevereiro, com a mo-
dernização da página da Juris-
prudência no portal do TRF5, 
publicaremos algumas dicas úteis 
para tornar a pesquisa ainda mais 
fácil. Conheça melhor dois dos 
três botões, localizados do lado 
direito da pesquisa livre: para 
entender o modo de pesquisa, 
clique no botão “Ativar Explica-
ção”. Ele permite que, ao passar o 
mouse sobre cada um dos filtros 
de pesquisa, apareça uma expli-
cação para cada um deles. Outra 
dica útil é sobre o botão “Pesqui-

A direção da Quarta Turma informa 
que no dia 1º de março (quinta-
-feira) realizará sessão extraordiná-
ria às 14h, na Sala das Turmas no 
2º andar,  pavimento sul. Ordinaria-

mente, a Quarta Turma, composta 
pelos desembargadores federais 
Margarida Cantarelli, Edilson Nobre 
e Lázaro Guimarães, se reúne sem-
pre as terças-feiras, às 14h. 

Quarta Turma sar Sinônimos”, que permite que a 
consulta considere tanto a palavra 
ou expressão escolhida, quanto os 
sinônimos existentes em uma tabe-
la interna do sistema. Ex.: Ao pes-
quisar Salário-mínimo vinculação, 

serão exibidos resultados em que 
apareçam salário mínimo (sem 
hífen) e vinculação. Para sugerir 
novos sinônimos a serem acres-
centados à lista, basta ligar para 
Roberto Amâncio (ramal 9457).

A Divisão de Folha de Pagamento 
do TRF5 comunica aos servidores 
que o prazo para migração entre 
os planos (estilo, básico, especial 
e executivo) da SulAmérica foi 
antecipado. Devido às especifica-
ções do contrato, a nova data final 
é 29 de fevereiro (quarta-feira). 

Para efetuar a mudança, o servidor 
deve entrar em contato com Da-
nielle Aguiar, na Divisão de Folha 
de Pagamento. As informações 
sobre os valores estão disponíveis 
na Intranet: unidades > setor de 
benefícios > plano privado de saú-
de > aditivo TRF5.

Sulamérica: migração antecipada

O botão “Ativar Explicação” 
permite visualizar o conceito 
de cada filtro de pesquisa


