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Programas para geração do IR já podem ser instalados

Aniversariantes
de Março
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Doação de automóvel 

Ministro 
Luís Roberto Barroso

STF

Fernanda Oliveira de Queiroz Pereira
Gab. Des. Federal Rogério Fialho Moreira
Francisca Lúcia Pinho Gielow
Seção de Taquigrafia
Isabela Lúcia da Silva
Soservi - Limpeza
Sábado (12)
Alessandra Kelly dos Santos Silva
Divisão da 4ª Turma
Carlos Fernando Loiola Júnior
Infox – Informática
Domingo (13) 
Maria de Lourdes Paula de Lacerda
Núcleo de Assistência à Saúde
Lúcia de Fátima Pontes de Souza
Gab. Des. Federal Convocado Ivan Lira
Sidney Ramos de Moura
Soservi - Limpeza

Cerimônia marca 
adesão à campanha 
de combate ao
Aedes Aegypti 

TRF5 presta homenagem às mulheres
oje, as mulhe-
res que fazem 

o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 terão 
um momento es-
pecial para come-
morar o Dia Inter-
nacional da Mulher, 
cuja data oficial é 8 
de março. A partir 
das 10h30, na Sala 
das Turmas Sul, será 
exibido o filme “As 
Sufragistas”, com a 
atriz Meryl Streep. 
Inspirado no mo-
vimento sufragista 

do final do século 
XIX e início do 
XX, na Inglaterra, 
o filme retrata a 
vida de um grupo 
de mulheres que 
decide reivindicar 
seus direitos e 
lutar por dignida-
de. Ao término da 
película, servido-
ras e estagiárias 
receberão brindes 
da Associação 
dos Servidores da 
Justiça Federal em 
Pernambuco (As-
serjufe) e do TRF5.

Redes Sociais - A campanha de 
compartilhamento nas redes so-
ciais do TRF5 (Facebook e Insta-
gram), em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, perma-
necerá por todo o mês de março. 
Para participar, é só postar uma 
foto que represente, para você, o 
que é ser mulher, com a hashtag 
#MulheresTRF5. Os homens tam-
bém podem (e devem) participar, 
postando fotos das mulheres que 
desejam homenagear. Para con-
ferir as fotos compartilhadas, é 
só fazer a pesquisa pela hashtag.  
Lembrando que apenas os usuá-
rios com o perfil público poderão 
ser vistos por todos. 

A Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) do TRF5 informa 
que os programas para geração 
e envio eletrônico da declaração 
de Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF/Receitanet 2016) já 
estão disponíveis para instalação 
nos microcomputadores do Tri-
bunal. Assim como ocorreu no 
ano passado, o próprio usuário 
poderá proceder com a referida 

instalação. Para tan-
to, a STI disponibili-
zou uma videoaula, 
que deve ser aces-
sada por meio do 
navegador Internet 
Explorer, no link: http://tabira.trf5.
gov.br/InstalacaoIRPF2015.htm. 
Uma informação importante é que 
quando for solicitado para clicar 
nos programas Imposto de Renda 

2015 e ReceitaNet 
2015, o usuário deve 
clicar no ano corren-
te - 2016. A declara-
ção pode ser entre-
gue até o dia 30 de 

abril. A multa para quem des-
cumprir o prazo é de R$ 165,74.  
O ramal 9001 está disponível 
para fornecer mais informações 
aos usuários.

O presidente do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) e do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
ministro Ricardo Lewandowski, 
lançou ontem (10), em Brasília, a 
campanha O Judiciário no Com-
bate ao Mosquito. A ação marca 
a adesão da Justiça brasileira à 
campanha oficial de combate 
ao Aedes Aegypti, capitanea-
da pelo Ministério da Saúde. O 
objetivo é envolver magistrados, 
servidores e colaboradores do 
Poder Judiciário no combate ao 
mosquito transmissor dos vírus 
da dengue, zika e chikungunya. 
O TRF5 já aderiu à campanha 
divulgando as peças enviadas 
pelo CNJ em todas as suas redes 
sociais (Facebook, Twitter, Insta-
gram) e ainda no site, intranet e 
TRF na Tela. Participe! #ZikaZero 
#JudiciárioContraOMosquito.

A Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE), por meio da subseção de 
Caruaru, está selecionando uma 
instituição filantrópica para ser 
beneficiada com a doação de um 
veículo marca Volkswagen, modelo 
Parati, ano 2006, placa KHT 1352. O 
bem foi considerado inservível para 
os trabalhos da Justiça Federal. 
Mais informações: www.jfpe.jus.br

Cynara Vilela, do Gabinete do desem-
bargador federal Paulo Cordeiro, aluga 
flat em Casa Forte. O imóvel fica no 8º 
andar e o edifício tem piscina, salão de 

festas e lavanderia no próprio andar. 
Valor: R$ 1.400,00 ( já inclusos IPTU e 

condomínio). Contato: 99973.9752.


