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O

Plano de Obras contempla construção 
do prédio de apoio aos terceirizados 

NAS cadastra interessados em imunização contra gripe

Prêmio Ajufe

Manoel Erhardt 
abre palestra sobre 
doação de imposto 
devido

Plano de Obras da Justiça 
Federal na 5ª Região, envia-

do pelo Comitê Técnico de Obras 
– Regional para o Conselho da 
Justiça Federal (CJF), contempla 
a construção do prédio de apoio 
aos funcionários terceirizados, 
com vestiário e depósito na sede 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5. O objetivo é 
proporcionar um local mais ade-
quado para a troca de uniformes 
e realização das refeições. O Plano 
prevê também a reforma e moder-
nização do Datacenter 2, da rede 
de comunicação e do sistema de 
controle de acesso ao edifício-se-
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de e anexos, entre outras melho-
rias.  Nas seções judiciárias estão 
previstas diversas obras, entre as 
quais, a construção do edifício 
anexo dos Juizados Especiais Fe-

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5 realiza 
levantamento de interessados 
em participar da campanha de 
vacinação contra a gripe, com 
vistas a identificar a quantidade 
de doses a ser encomendada. 

A partir desta coleta de dados, o 
NAS iniciará negociações perante 
as clínicas de imunização, com o 
propósito de obter o melhor preço 
possível. As doses, que serão cus-
teadas pelos interessados, podem 
ser tomadas a partir dos três anos 
de idade e abrangem quatro ce-

pas de vírus da gripe. Podem 
participar do cadastro ma-
gistrados, servidores e seus 
dependentes, terceirizados e 
estagiários do TRF5. Mais in-
formações podem ser obtidas 
com Maria Etelvina ou Regi-
na, nos ramais 9866 ou 9296.

derais em Recife. 
Aprovação – A execução das obras 
previstas depende da aprovação 
do Congresso Nacional, que ela-
bora o orçamento geral da União. 

Já estão abertas as inscrições para 
o II Prêmio Ajufe de Boas Práticas 
de Gestão. O objetivo é identificar, 
valorizar e disseminar boas práti-
cas na Justiça Federal, além de es-
timular uma gestão participativa e 
eficiente no Judiciário. São quatro 
categorias de participação: magis-
trados, servidores federais, estu-
dantes universitários e operadores 
do Direito (advogados públicos, 

membros do 
Ministério Pú-
blico Federal, 
advogados 
e delegados 
da Polícia 
Federal). O 
prazo para 
inscrição vai 
até o dia 5 de maio. 
Mais informações: www.ajufe.org.br

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Manoel Erhardt, abre, 
hoje, às 14h, na Sala Capibaribe, 
palestra a ser ministrada pelo dele-
gado da Receita Federal em Caruaru, 
Luiz Gonzaga Ventura Leite. O evento 
abordará a possibilidade de doação, 
na declaração de ajuste anual do 
IRPF 2017, de até 3% para os Fundos 
da Criança e do Adolescente, com 
dedução do respectivo valor do im-
posto a pagar pelo contribuinte.


