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Troca de lâmpadas vai promover economia de energia

Calendário de 
substituição 
dos fan coils é 
atualizado

de Janeiro

QUINTA

Adesivo de identificação de veículo será 
obrigatório a partir de fevereiro

ervidores, estagiários e 
terceirizados que utilizam 

os estacionamentos do edifí-
cio-sede do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 
e da Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região – Esmafe 
devem ficar atentos ao uso 
do adesivo de identificação 
dos veículos. De acordo com a 
Subsecretaria de Apoio Espe-
cial (SAE), a partir do dia 3/02, 
só poderão acessar o estaciona-
mento os veículos cadastrados e 
que estejam com a etiqueta de 
identificação fixada no para-brisa 
do automóvel. Quem ainda não 
se cadastrou deve entrar em con-
tato com a SAE, através do e-mail 
apoioespecial@trf5.jus.br. A medi-

S

Visando a promover uma re-
dução do consumo de ener-
gia no edifício-sede do TRF5, a 
Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP) 
iniciou os serviços de troca das 
lâmpadas dicroica comuns por 

da atende à Instrução Normativa 
(IN) nº 4/2019, da Diretoria Geral 
(DG) do TRF5, que dispõe sobre o 
uso e controle dos estacionamen-
tos do Tribunal. 
Vagas preferenciais – De acordo 
com a IN, pessoas com deficiência, 
idosos e gestantes deverão, além 

do adesivo do TRF5, afixar o 
cartão para vagas preferen-
ciais em local visível. Condu-
tores de motocicletas também 
poderão estacionar no prédio 
do TRF5. Já terceirizados e 
estagiários devem estacionar 
na Esmafe, contudo, quan-
do tiverem seus expedientes 
prolongados para o período 
noturno, estarão autorizados 
a estacionar no edifício-sede, 

somente após as 17h. Estagiários 
dos Gabinetes, quando autoriza-
dos, poderão ocupar as vagas dos 
respectivos Gabinetes no estacio-
namento do edifício-sede. Casos 
não dispostos pela IN e casos 
particulares serão analisados e 
decididos pela DG.

outras com tecnologia led. As 
novas lâmpadas são 80% mais 
econômicas do que as que estão 
em uso, atualmente, na Corte. As 
substituições serão realizadas do 
2ª ao 16º andar, ficando de fora 
do cronograma o térreo e o 1º 

andar, por possuírem instalações 
elétricas diferentes das demais. 
Ainda de acordo com a SIAP, 
serão trocadas, aproximadamen-
te, 170 lâmpadas. A previsão de 
conclusão dos serviços é no fim 
deste mês.
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Aniversariantes

A Subsecretaria de Infraestru-
tura e Administração Predial 
(SIAP) atualizou o calendário 
com as datas de substitui-
ção dos fan coils nos andares 
do edifício-sede do TRF5. Os 
serviços serão sempre inicia-
dos a partir do meio-dia das 
sextas-feiras e finalizados às 
segundas-feiras, também às 
12h. Nesta sexta (24), começará 
a substituição dos climatizado-
res dos 12º e 13º andares, pre-
vista para terminar na próxima 
segunda-feira (27/01). O crono-
grama atualizado com as datas 
previstas para realização do 
trabalho pode ser acessado na 
Intranet, na área “Notícias”.


