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Aniversariantes

Perfil

Flávio Gadelha expõe trabalhos no TRF
Marinha faz

homenagem a

Margarida hoje

João Batista de Paiva
Apoio Especial
José Júlio Ribeiro Viana
Setor Médico
Marilia Nunes Soares
Gab. Des. Napoleão Maia

Pratos do DiaFígado aceboladoCarne de bode ao molho de vinho
Filé de peito à parmegianaCoxão mole ao café ParisFilé de peixe

Dia do Turismo
Ecológico

Classificados

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

Vendo videogame Nintendo-
64 com três jogos e dois con-
troles. Tratar com Eduardo no

ramal 9700.

Saiba declarar o IR a partir de hoje

O recifense Carlos Alberto Medeiros é
repórter cinematográfico, do programa
Via Legal, da TV Justiça. Ele é contra-
tado do Conselho da Justiça Federal e
está no Tribunal desde outubro do ano

passado. Medeiros tra-
balhou 31 anos na
Rede Globo e fez cur-
sos de cinema e ilumi-
nação. Nas horas va-
gas, gosta de jogar fu-
tebol e descansar em
Porto de Galinhas.

A partir desta terça-feira, 1º de março, 20
milhões de contribuintes começam a
prestar contas à Receita Federal sobre
seus rendimentos no ano passado. Du-
rante os próximos 60 dias -até 29 de
abril-, esses contribuintes terão de entre-
gar as declarações do Imposto de Ren-
da deste ano. As regras para a declara-
ção deste ano são as mesmas de 2004 -
a tabela para calcular o imposto e os
abatimentos e seus respectivos limites
são os mesmos. O programa para enviar
as declarações pela internet estará dis-
ponível para ser copiado (modelos com-

pleto e simplificado) na terça-feira, a par-
tir das 8h, no site
www.receita.fazenda.gov.br. Os contribu-
intes terão 20 horas por dia para a entre-
ga pela internet, pois o sistema fica fora
do ar para manutenção das 3h às 7h.
Neste ano, o programa da internet não
fará a recuperação dos endereços dos
contribuintes. Como a Receita quer
atualizá-los, será preciso digitá-los nova-
mente. A Receita incluiu um campo novo
para a identificação do endereço. No
campo “Tipo”, o contribuinte indicará se
mora em uma “rua”, “avenida”, etc.

O artista plástico Flá-
vio Gadelha estará
expondo seus traba-
lhos no Espaço Cul-
tural do TRF/5ª, de 9
a 18 de deste mês.
A mostra “Imagens,
Retratos, Celebrida-
des” é uma visão do
artista sobre perso-
nalidades que cha-
maram sua atenção
e que o fizeram se
questionar sobre de-
terminado assunto.
Nessa mostra há um quadro retratando a
presidente Margarida Cantar-elli. Ao todo
são 60 obras de 1,40mx90cm em óleo

em MDF (mate-
rial que substitui
a madeira, sen-
do mais resis-
tente e à prova
d’água), acrílico
em MDF e acríli-
co e óleo em
MDF. Ainda na
exposição, Flá-
vio mostra pran-
chas originais da
pintura que fez
do Rio São
Francisco para o

calendário da Fac Form Gráfica,
que foi premiado na Cidade do Mé-
xico e em São Paulo.

O comandante do III Distrito Naval,
sediado em Natal, vice-almirante Luiz
Augusto Correia, vem ao Gabinete
da Presidência deste Tribunal, às
16h30 de hoje, para condecorar a
presidente Margarida Cantarelli. A
magistrada será agraciada com a
Medalha do Mérito Tamandaré. O co-
mandante se fará acompanhar, na
ocasião pelo capitão dos Portos de
Pernambuco, o capitão de Mar-e-
Guerra Jorge Lara. A homenagem à
presidente do TRF/5ª foi conferida
por indicação do Conselho da Or-
dem do Mérito Naval. A medalha do
Mérito Tamandaré, criada pelo De-
creto 42.111 de 20 de agosto de
1957, é destinada a agraciar autori-
dades, instituições e personalidades
civis e militares, brasileiras ou estran-
geiras, que tenham prestado relevan-
tes serviços na
divulgação ou no
fortalecimento
das tradições da
Marinha do Brasil.
A medalha tem
por patrono o al-
mirante Joaquim
Marquês Lisboa,
Marquês de
Tamandaré.


