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A servidora da Secretaria Judici-
ária – Taquigrafia do TRF5, He-
loísa Helena de Lorenzi Steiger, 
vai se submeter a uma cirurgia 
no próximo dia 17, no Hospital 

Memorial, e precisará de doação 
de sangue. Quem quiser doar 

pode se dirigir ao Hemope, no 
horário das 7h15 às 18h30, e 

mencionar o nome de Heloísa. 

Doação de sangue
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Mais de 200 extintores de incêndio passam por manutenção e recarga

de Maio

QUARTA

Aniversariantes

SAE fará recadastramento de usuários 
do estacionamento

Stênio Alcântara de Barros e Silva 
Gab. Des. Fed. Cid Marrconi G. de Souza
Fabiana Rio Lima Cury Alvino 
Subsecretaria de Precatórios
Marcos Antônio de Lima
SOSERVI

om o objetivo de melhorar o 
controle do acesso de veícu-

los às áreas de estacionamento 
do TRF5 e buscando formas de 
ampliar a segurança do Tribunal, 
a Subsecretaria de Apoio Especial 
(SAE) do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 dará início 
ao recadastramento dos usuários 
do local. Cada gestor receberá, via 
email, uma planilha que deverá ser 
preenchida com dados dos servi-
dores, terceirizados e estagiários 
do setor e dos respectivos veículos. 
Será possível o cadastro de mais 
de um automóvel, mas o usuário 
só poderá utilizar uma única vaga. 
O formulário deve ser enviado 
pelos gestores para o email apoio-
especial@trf5.jus.br, até o dia 22 
de maio. Nos casos de servido-
res que estejam em afastamento 
temporário, os dados podem ser 
encaminhados posteriormente em 
planilha complementar. A medi-
da também segue as orientações 
da Instrução Normativa nº 54-
001/2011 do TRF5, a qual prevê 
que o acesso ao estacionamento 
do edifício-sede será restrito aos 

C veículos de re-
presentação dos 
desembargadores, 
juízes das Seções 
Judiciárias, procu-
radores, advogados 
e demais autorida-
des; aos veículos 
oficiais do Tribunal; 
aos veículos dos 
servidores e dos in-
tegrantes de outros 
órgãos autorizados pela Presidên-
cia e dos visitantes, previamente 
identificados, dentro do limite de 
vagas do estacionamento. O do-
cumento prevê, ainda, que tercei-
rizados e estagiários devem usar o 
estacionamento do Anexo I, onde 
hoje funciona a Esmafe.

Os 223 extintores de incêndio do 
TRF5 passarão por manutenção 
e recarga, para prevenir danos 
que um possível incêndio pode 
causar e a fim de garantir a se-
gurança do patrimônio e dos 
servidores. Para não deixar o Tri-

bunal desprovido dos equipamen-
tos, a Subsecretaria de Apoio Es-
pecial (SAE) elaborou um plano de 
remessa em quatro etapas, sendo 
enviados, na primeira fase, 50 ex-
tintores para a empresa especia-
lizada em realizar os serviços. Os 

Adesivos – De acordo com a SAE, 
a partir dos dados levantados, se-
rão confeccionados adesivos para 
os veículos que utilizam as vagas 
do estacionamento. A expectativa 
é de que as medidas sejam im-
plantadas até o final do primeiro 
semestre desse ano.

equipamentos são de quatro tipos: pó, 
água, gás carbônico e espuma, cada 
um específico para determinado tipo 
de incêndio.  A previsão é de que até 
o final do primeiro semestre desse ano 
todos os equipamentos estejam em 
condições seguras de uso.  

Curso de Excel

Medalha – O desembargador federal Rogério 
Fialho será agraciado com a outorga da Me-
dalha e Diploma da Ordem do Mérito Judi-
ciário, na categoria Alta Distinção, concedida 
pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Além do 
magistrado, também recebem a honraria a 
ministra do Supremo Tribunal Federal, Car-
mem Lúcia Antunes Rocha, e o vice-procura-
dor geral da República, Luciano Mariz Maia. A 
solenidade acontece no próximo sábado (18), 
às 17h, durante a realização do XVII Congresso 
Internacional de Direito Constitucional – Repú-
blica e Constituição, no Centro de Convenções 
de Cabo Branco, na Paraíba.

Um grupo de 15 servidores par-
ticipa, até amanhã (16), do Curso 
de Excel, ministrado pelo servidor 
André Garcia. No conteúdo, infor-
mações básicas e fundamentos 
do programa. Devido à grande 
procura, o curso terá outra edição, 
a partir da próxima segunda-feira 
(20), com aulas ministradas pelo 
servidor Johnmary Araújo.


