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Informes de rendimentos para declaração do IR já estão na Intranet

TRF5 suspende 
expediente a partir 
desta sexta-feira

de Fevereiro

TERÇA

A funcionária terceirizada do TRF5 Ma-
ria Cabral está vendendo um Fiat Ideia 

2015, no valor de R$31.500,00. Os inte-
ressados podem entrar em contato pelo 
ramal 9598. Mais informações também 
podem ser obtidas com Fernando, pelo 

telefone (81) 98781-7717.

Aniversariantes

Carnaval 2019

urante o período de Carnaval, 
as 337 vagas do estaciona-

mento secundário do edifício-sede 
do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 (próximo ao Tribu-
nal Regional do Trabalho - TRT) es-
tarão disponíveis para o folião que 
vier aproveitar as festividades no 
bairro do Recife Antigo. As vagas 
poderão ser utilizadas a partir da 
tarde desta sexta-feira (1/03) até 
a madrugada da Quarta-Feira de 
Cinzas (6/03). É o sétimo ano con-
secutivo em que o TRF5 firma par-
ceria com a Prefeitura da Cidade 
do Recife - PCR para disponibilizar 
gratuitamente o estacionamento 

TRF5 disponibiliza estacionamento 
para foliões

Já está disponível na Intranet 
do TRF5 (intranet.trf5.gov.br) o 
informe de rendimentos para 
entrega da Declaração de Ajuste 
Anual do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Física 2019 (DIRPF). 
O servidor que desejar ter aces-

Cláudio Alves Gomes
Subsecretaria de Controle Interno
Maurino Cortez D’Ávis
Subsecretaria de Administração Predial
Edmilson Manoel de Paiva
SOSERVI

ao público em geral, cuja segu-
rança ficará por conta da pró-
pria PCR. 
Público interno – Os magistra-
dos e servidores do TRF5 e da 
Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) terão à disposição dois 
estacionamentos: o que fica 
próximo ao edifício-sede (VG1) 
e o da Esmafe, desde que apre-
sentem a identidade funcional. 
Eles também poderão utilizar 
o espaço destinado ao público 
externo, se assim optarem. Os 
estagiários e as estagiárias do 
TRF5 também podem utilizar o 
estacionamento da Esmafe.

so às informações deverá inserir 
seu login e senha nos campos 
disponíveis na área de “Recursos 
Humanos”, localizada no canto 
direito da página da Intranet. Os 
que possuem o plano de saúde da 
Sulamérica também podem baixar 

o comprovante anual de pagamento 
do convênio para fazer a declaração. 
A Receita Federal já disponibilizou o 
programa da DIRPF para os contri-
buintes. O prazo para a entrega da 
declaração começa no dia 7 de março 
e se encerra no dia 30 de abril.

Bloco do Seu Onaldo – O que 
era para ser apenas uma brin-
cadeira com o chefe acabou 
se tornando coisa séria. Em 
clima de carnaval, servidores 
da Subsecretaria de Pessoal do 
TRF5 tiveram a ideia de home-
nagear o diretor Onaldo Man-
gueira, criando o “Bloco do 
Seu Onaldo”. A proposta inicial 
era deixar as comemorações 
restritas apenas ao setor, que 
tradicionalmente já é enfeitado para 
a folia de Momo. Mas os servidores 
decidiram colocar o bloco literal-
mente na rua e, nesta quinta-feira 
(28), convocam os demais integran-
tes do Tribunal para caírem na folia. 

A concentração será a partir das 
18h, no estacionamento da Corte. 
Depois, os foliões seguem até a 
Praça do Arsenal. O porta-estan-
darte do bloco será o próprio Onal-
do, que desfilará acompanhado do 
grupo folclórico Boi de Mainha.

Devido às comemorações do Car-
naval, o TRF5 suspenderá o ex-
pediente entre os dias 1º e 6/3, 
conforme previsto no Ato da Presi-
dência nº 4 de 2019, funcionando 
apenas o Plantão Judiciário. Com 
isso, os prazos processuais com 
início ou fim nesse período fica-
rão automaticamente prorrogados 
para o primeiro dia útil subse-
quente, 7/3.


