
Aniversariantes
Hoje: Alex Souza dos Santos (Itabuna), 
Cláudio Alves Litieri Brentz (NUCOI), 
Liana Caldas Vieira da Silva (17ª Vara), 
Marcos Antonio Bezerra de Carvalho 
(NUTEC), Mário Caldas Santos Neto 
(3ª Vara), Raul Farias Bernardino (Ju-
azeiro), Paulistevão de Oliveira Souza 
Nascimento (1ª Vara), Amanda Vieira 
do nascimento Rocha (Bom Jesus da 
Lapa), Maili Araújo Ferreira (Turma Re-
cursal). 
Amanhã: Priscila Correa de Carvalho 
(Juazeiro), Vicente Paulo Magalhães 
Filho (NUCJU), Anna Mabel da Paz 
Carneiro (24ª Vara), Juliana Guimarães 
Santos (Ilhéus) e Carolina Fonseca Frei-
tas (Turma Recursal) 
Quinta-feira: Ana Carolina dos Santos 
Fujita (4ª Vara), Célio Brito Santos (Vi-
tória da Conquista), Flávio Cedraz da 
Silva (Irecê), Fabrício Lima Moura (NU-
CJU), Everton Silva Soares (23ª Vara) e 
Lávio Dias e Dias do Vale (2ª Vara) 

Parabéns!
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

A Portaria DIREF n 55, de 2/3/2016, 
determinou medidas restritivas para utiliza-
ção dos elevadores, de iluminação, ar-con-
dicionado, entre outras, visando a reduzir o 
consumo de energia elétrica. 

Além das  restrições de uso dos equi-
pamentos eletrônicos, foi realizada mudan-
ça no sistema de iluminação buscando a 
economia de recursos e a sustentabilida-
de ambiental. A principal modificação foi 
a troca dos refletores do estacionamento, 
substituídos por lâmpadas LED. 

A fim de avaliar seus efeitos, a Engenha-
ria fez um levantamento completo sobre o 
impacto dessas medidas. Este levantamento 
poderá fundamentar decisões sobre a conti-
nuidade ou modificação das restrições. 

As informações foram coletadas nas 
contas de energia de janeiro/2015 a se-
tembro/2016 considerando o consumo ati-
vo fora da ponta (até 18h) e consumo ativo 
na ponta (após 18h).

Engenharia da Seccional aponta redução 
do gasto de energia com portaria sobre 
contenção de despesas e sugere ajustes

Comparando o consumo até 18h 
em relação ao mesmo período do ano 
anterior, verificou-se não ter havido 
diminuição significativa. Apesar de o 
mês de março ter apresentado uma 
suposta redução de 20% no consu-
mo, lembramos que naquele mês 
não houve expediente durante uma 
semana - 21 a 25 de março -, fato 
que apresenta uma falsa economia. 
Nos meses seguintes até setembro, 
o consumo manteve-se praticamente 
o mesmo do ano anterior.

Em alguns pontos, as leituras seguem 
as mesmas tendências de queda e alta, 
sem grandes diferenças desde a adoção 
das medidas de contenção de despesa com 
energia elétrica. 

Por outro lado, alguns esforços na bus-
ca de redução do consumo além de não 
trazerem os benefícios esperados, trouxe-
ram transtornos e aumento da necessidade 
de manutenção. O desligamento dos eleva-
dores exemplifica tal afirmação, tendo em 
vista as reiteradas reclamações em relação 
à redução dos elevadores disponíveis e o 
aumento de visitas técnicas por problemas 
em seu sistema elétrico/eletrônico (foram 
16 em apenas 30 dias).

Comparando-se as leituras de energia 
de 2015 e 2016, percebe-se uma nítida 
queda no consumo após a adoção das 
medidas previstas na Portaria 55/2016; 
a média entre março a setembro de 2015 
foi 18.481,55 KWH, em 2016 está em 
10.335,96 KWH. Uma redução, portanto, 
de 8.145,59 KW.

Sobre os valores, desconsiderando a 
bandeira e categoria da cobrança, o valor 
médio de economia nos meses de março a 

setembro ficou em R$ 14.204,07, ou seja, 
foram economizados R$ 99.428,49.

Essa economia resulta do desligamento 
dos aparelhos de ar-condicionado centrais 
dos prédios sede e anexo. Os aparelhos do 
prédio anexo são desligados pela empresa 
de manutenção terceirizada. Já no prédio 
sede, cabe aos setores desligarem os seus 
aparelhos a partir das 18h, conforme de-
terminada na Portaria. 

Contudo, constam 212 registros de se-
tores que não desligaram os aparelhos de 
ar-condicionado, logo, a economia do con-
sumo de energia poderia ter sido maior. O 
setor que possui maior número de ocorrên-
cia tem 50 registros.

Outro fato que merece atenção é a uti-
lização dos aparelhos de ar-condicionado 
tipo split que, em razão das limitações de 
alcance da tubulação do ar central e, ain-
da, em razão da criação de salas por meio 
de divisórias, estão sendo instalados em 
número cada vez maior. O seu uso após as 
18h, gera aumento do consumo de energia 
e, diferente do ar  condicionado central, o 
aparelho não pode ser desligado ou fiscali-
zado o uso pela empresa terceirizada. 

Diante dos dados apresentados, perce-
be-se que algumas restrições podem ser 
modificadas a fim de torná-las menos gra-
vosas para os servidores, terceirizados e 
visitantes, tendo em vista que o custo por 
não utilizar os elevadores em sua totali-
dade, não resulta em suficiente benefício 
na redução de energia elétrica; por outro 
lado, verifica-se a necessidade de aumen-
tar as campanhas de uso consciente dos 
aparelhos de ar-condicionado central e 
também a limitação do uso de aparelhos 
tipo split.

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

02/10/2006 - SECAD e DIREF co-
memoram aniversário e retorno de Eu-
valdo Pinho - O servidor Euvaldo Pinho, 
da representação do TRF1, passou seu 
aniversário, 19/9, afastado do trabalho 
devido a duas delicadas cirurgias. 

Mas como já está de volta, inteiro e 
com o mesmo bom humor de sempre, 
seus colegas da SECAD e DIREF apro-
veitaram para, com torta de morango e 
chocolate, comemorar duplamente. Na 
foto, além dos colegas, está a advogada 
Aldine Alves, fIlha da desembargadora 
federal Neuza Alves, que apareceu para 
dar um abraço no amigo Euvaldo.

09/10/2006 - Sarau Black is Beau-
tiful encanta platéia - Na última quinta-
-feira, foi realizado mais um sarau te-
mático organizado pelos servidores que 
brindaram a platéia com grandes suces-
sos da black music.

O evento foi iniciado com a perfor-
mance da servidora Doris Fernandes 
acompanhada pela letra de Herói, can-
ção de Caetano e lida por Gésner Braga 
que cantou o blues Summertime

Bete Freire  realizou uma interpreta-
ção visceral de Negro Gato, de Roberto 
Carlos, e Fátima Riccio apresentou Bla-
ck is Beautiful, que deu título ao sarau. 

Rudá Paraguaçu interpretou as músi-
cas Palco, de Gilberto Gil, e A Noite do 
Prazer, de Cláudio Zoli, dois expoentes 
da música negra brasileira.

O grupo de canto da Justiça Federal 
fechou o sarau com lirismo ao som do 
gospel Climbin’up the Mountain, além 
da bela Girassol, do grupo Cidade Ne-
gra, em arranjos originalíssimos.

JFHHÁ DEZ ANOS

Cursos virtuais com pré-inscrições 
A Seção de Ações Educacionais 

Virtuais – SEAVI informa que  até o dia 
14 de outubro (sexta-feira), estarão 
abertas as pré-inscrições para o curso 
virtual  Apontamentos sobre o Novo 
CPC – Tutela Provisória e Sentença.

O curso acontecerá de 26/10 a 
25/11/2016 com 36 vagas para a 

Bahia. A carga horária do curso é de 20 horas e modalidade é virtual autoinstrucional.

Já o curso virtual  Novo CPC – Cumprimento de Sentença e Execução – Turma Extra 
está com as pré-inscrições até o dia 17/10, carga de 30 horas e modalidade virtual com 
tutoria.  Período de realização: de 07/11 a 02/12/2016 e há dez vagas para a Bahia.

Os servidores são o público alvo e tem como requisito preferencial o desempenho de 
atividades correlatas ao tema do curso. A ementa está disponível no portal do TRF1.  

Está vedada a participação de servidores que estejam de férias ou usufruindo alguma 
licença em período coincidente com a realização do curso. Vale ressaltar que, segundo a 

IN 13-02 – Programa de Capacitação, o ser-
vidor que desistir de participar de evento de 
capacitação, sem a devida justificativa junto 
à área de Desenvolvimento de Recursos Hu-
manos ou sem a  apresentação de atestado 
médico homologado, terá vedada a partici-
pação em outro evento durante o transcorrer 
de um ano da interrupção.
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