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SIAP inicia substituição de equipamentos do sistema de refrigeração

Acesso ao 
estacionamento

de Janeiro

QUINTA

AniversariantesPresidente do STF e do CNJ visita o TRF5
presidente do Supre-
mo Tribunal Federal 

(STF) e do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), minis-
tro Dias Toffoli, visita, hoje 
(9), a partir das 11h, a sede 
do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5. 
Será a primeira visita ins-
titucional do magistrado 
ao TRF5, com o objetivo 
de promover o diálogo e 
ampliar a integração do 
Judiciário. Toffoli será rece-
bido pelo vice-decano do 
TRF5 e coordenador dos Juizados 
Especiais Federais da Justiça Fede-
ral da 5ª Região, desembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, acompanhado de outros 
12 desembargadores federais da 

O

Parte dos novos equipamentos 
de refrigeração (fan coils) que 
foram adquiridos pelo TRF5 para 
substituir os equipamentos an-
tigos já está em funcionamen-
to. Os trabalhos de substituição 
dos equipamentos tiveram início 
em dezembro do ano passado 
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Corte. Na agenda de visitas insti-
tucionais como presidente do STF, 
o ministro Dias Toffoli já esteve em 
outros estados da 5ª Região, como 
Alagoas, Ceará e Rio Grande do 
Norte. Em Pernambuco, o magis-

trado visitou, ontem, o 
Tribunal de Justiça de 
Pernambuco (TJPE) e o 
Tribunal Regional Elei-
toral de Pernambuco 
(TRE-PE). Hoje, além 
do TRF5, Toffoli tam-
bém terá agenda no 
Tribunal Regional do 
Trabalho da 6ª Região 
(TRT-PE). 
Admissibilidade de re-
cursos - Representan-
tes do STF e do TRF5, 
bem como presidentes 

de Turmas Recursais de Pernam-
buco, irão participar de reunião, às 
dez horas, na sala do Conselho da 
Administração do 15º andar, acer-
ca do juízo de admissibilidade de 
recursos extraordinários.

e a previsão é de que a instala-
ção seja concluída até o próximo 
mês de abril. De acordo com a 
Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial – SIAP, a 
refrigeração com o uso dos novos 
equipamentos já está funcionando 
no térreo, no mezanino e no 1º, 

2º, 15º e 16º andares.  No total, 
serão trocados 63 fan coils, sen-
do, aproximadamente, quatro em 
cada andar. Ainda segundo a SIAP, 
as trocas são necessárias, pois os 
equipamentos estão em uso desde 
a inauguração do edifício-sede, há 
26 anos, e sofreram um desgaste 

Autogestão - O trabalho da equi-
pe da autogestão em saúde do 
TRF5 não parou no recesso. No 
dia 20/12, um grupo de servido-
res, juntamente com representan-
tes da Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação, visitou o Tribunal 
Regional do Trabalho da 6ª Região 
(TRT6), que já implantou o mode-
lo. Durante o encontro, foram apresentados alguns aspectos da autogestão 
no órgão trabalhista, como estrutura física, organização dos setores e forma 
de credenciamento dos profissionais da saúde. Já no dia 27/12, o contador 
da equipe da autogestão do TRF5, 
Caio Santana, realizou uma visita téc-
nica ao TRT5, na Bahia, também com 
o objetivo de promover uma troca 
de conhecimentos no que se refere à 
estrutura funcional, processos finan-
ceiros, gestão, sistemas, entre outros 
assuntos.

A Subsecretaria de Apoio Especial 
– SAE do TRF5 reforça que todos 
os servidores devem colocar em 
seus veículos o adesivo de identi-
ficação para acesso ao estaciona-
mento do edifício-sede e do Ane-
xo I do Tribunal. A medida atende 
à Instrução Normativa nº 4/2019, 
da Diretoria-Geral, que prevê a 
obrigatoriedade do adesivo para 
liberação da entrada ao estaciona-
mento da Corte. 

natural pelo decurso da vida útil.
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