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TERÇA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Lúcia de Fátima Lucena de Oliveira
Recursos
Sara Lins Dinis
Gab. Des. Luiz Alberto Gurgel
Sabrina Andrade
Gab. Des. Margarida Cantarelli
Ademar Antônio Marinho
Soservi

Dia do Hoteleiro

No dia 4 de agosto, a Seção Judiciá-
ria de Pernambuco realizará o VII Ci-
clo de Estudos Jurídicos da Justiça
Federal em Petrolina, que este ano
traz o tema “Justiça Federal e a Tutela
Coletiva nas Áreas Cível e Criminal”.
O evento terá início às 8h, no auditó-
rio Josepha de Souza Coelho, no Fó-
rum da Justiça Federal em Petrolina.
A entrada corresponde à doação de
1 Kg de alimento não-perecível.
Inscrições pelo site www.jfpe.gov.br.
Outras informações: (87) 3861-0885.

SJPE promove Ciclo de Estudos
em Petrolina

O resultado final do Concurso
Nacional de Remoção 2008 será
divulgado amanhã. O concurso tem
como objetivo viabilizar a remoção por
permuta entre servidores do Conselho e
da Justiça Federal de primeiro e
segundo graus de todo o País. A
premissa básica da remoção é o
deslocamento recíproco de servidores,
sem necessidade de nomeação em
funções comissionadas ou cargos em
comissão, como ocorre com os
servidores cedidos. 

Resultado do
Concurso Nacional de
Remoção sai amanhã

A Receita Federal informa que os ser-
vidores públicos não têm direito à res-
tituição do Imposto de Renda sobre o
13º salário. De acordo com a Receita,
rendimentos recebidos a título de 13º
salário estão sujeitos à incidência do
imposto exclusivamente na fonte, com
base na tabela progressiva e separa-
damente dos demais rendimentos do
beneficiário, como prevê o artigo 150
da Constituição Federal. Com base em
interpretação equivocada da Lei nº
8.852, que não estabelece qualquer
isenção do Imposto de Renda, diver-
sos servidores têm formulado pedidos
referentes à restituição. Mais informa-
ções: www.receita.fazenda.gov.br.

Os produtos arrecadados com a ginca-
na do II São João Solidário foram en-
tregues, semana passada, às famílias
dos alunos da Escola do Pilar. Para mi-
nimizar as carências básicas da comu-
nidade, definida pelos 220 estudantes,
a campanha deste ano teve por meta
arrecadar alimentos não-perecíveis,
lençóis, cobertores e colchões, além
de cestas básicas completas. As prin-
cipais necessidades foram identifica-
das por meio de uma pesquisa
realizada pelos professores do

estabelecimento. Para a diretora da
Escola do Pilar, Adneide Victor, o
trabalho social que os servidores do
Tribunal vêm desenvolvendo para ajudar
a comunidade influencia positivamente
no rendimento escolar dos alunos,
contribuindo para elevar a auto-estima
dos familiares, além de matar a fome das
pessoas da comunidade.
Representando o TRF5, as servidoras
Roseana Faneco e Maria Aparecida
Ferreira da Silva, da Diretoria Geral,
acompanharam a entrega dos produtos.

Comunidade do Pilar recebe doações do São João Solidário

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

Informações: 9581.

Asserjufe

Restituição do IR
sobre 13º Salário


