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Aniversariantes

TERÇA

O
Remuneração de 
substitutos

Innovare inscreve até o dia 31TRF5 promove palestras sobre segurança institucional

Maria Alda Martins da Costa Barretto 
NAS
Maria Mazarello C. Caribé Cavalcanti
Divisão da 3ª Turma

TRF5 lança amanhã a 1ª edição da revista Argumento

Dia do Estatístico
Dia do Geógrafo

TRF5 
lança 
amanhã 

(30), a partir 
das 18h30, no 
Pleno da Cor-
te, a 1ª edi-
ção da revista 
Argumento. De 
caráter jurídi-
co, cidadão e 
cultural, a Argumento se propõe 
um estímulo ao pensar, ao saber e 
ao fazer na área dos direitos. Pro-
duzida e editada pela Divisão de 

Comunicação 
Social, a nova 
revista nasce 
de demandas 
legais, pois a 
publicidade 
dos atos da 
gestão públi-
ca está pre-
vista no art.37 
da Consti-

tuição Federal, e de demandas 
sociais e educativas. “A Argumen-
to é uma publicação que não se 
restringe ao Judiciário e incursiona 

pelo universo literário e poéti-
co, com vistas a contribuir com a 
construção do conhecimento do 
cidadão acerca dos seus direitos e 
deveres, correlacionados ou não 
com a atuação da Justiça Federal 
na 5ª Região”, explica a diretora de 
Comunicação e editora da publi-
cação, Isabelle Câmara.  
Primeira edição - De periodicida-
de trimestral e com 52 páginas, a 
1ª edição da Argumento traz ma-
térias sobre o apoio do TRF5 à Co-
munidade do Pilar, a Amado – As-
sociação dos Maridos Dominados, 

a telefonia móvel na 5ª Região, o 
Sistema Financeiro de Habitação, 
a disputada Taça das Bolinhas e o 
Sistema de Cotas Raciais, além do 
perfil do desembargador federal e 
escritor Vladimir Carvalho, um arti-
go do desembargador-presidente, 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
poesias do desembargador federal 
Marcelo Navarro e um ensaio fo-
tográfico de Marcos Costa, sobre 
a Orquestra Criança Cidadã, entre 
outras. A distribuição dos cinco 
mil exemplares da Argumento será 
gratuita. 

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
do TRF5 promoverá diversas 
palestras, entre os meses de 
junho e outubro. Destinadas 
aos Agentes de Segurança do 
Tribunal e das Seções Judiciá-
rias da 5ª Região, e com uma 
carga horária total de 32 horas, 
as palestras ocorrerão sempre 
às quartas-feiras no período da 
tarde, no auditório da ESMAFE. 
De acordo com a diretora do 

NDRH, Nathiene Alencar, o obje-
tivo da programação é atender a 
legislação que trata da realização 
de capacitação com no mínimo 30 
horas anuais para o pagamento 
da Gratificação da Atividade de 
Segurança (GAS) aos Agentes de 
Segurança. Em junho, as palestras 
serão ministradas nos dias 13 e 
20. A programação estará dispo-
nível no site: www.trf5.jus.br e na 
Intranet. Inscrição pelo endereço: 
www.trf5.jus.br/eventosinternet. 

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) determinou que todos os 
servidores substitutos, escalados 
formalmente pela Administração 
para atuarem nos plantões ne-
cessários ao funcionamento das 
atribuições do titular, durante os 
feriados e recessos, receberão o 
valor correspondente à substitui-
ção. Entretanto, o embolso será 
feito desde que seja demonstrado 
o interesse público do serviço e 
mediante designação formal do 
substituto, em razão da ausência 
do titular na ocasião.

Na próxima quinta-feira (31), 
encerram-se as inscrições para 
a IX edição do Prêmio Innovare. 
Este ano, serão aceitas iniciati-
vas ligadas aos temas “Desen-
volvimento e cidadania” e na 
premiação especial, práticas 
ligadas à “Justiça e sustenta-
bilidade”, em apoio à Rio+20 
- conferência da ONU que reu-
nirá no Rio de Janeiro líderes do 
mundo todo para discutir meios 
de para diminuir o impacto da 

Mais informações pelo e-mail: 
ndrh-treinamento@trf5.jus.br  
ou pelo telefone: 81-3425-9815.

humanidade na 
Terra. O Prêmio 
é uma realiza-
ção do Instituto 
Innovare, com 
apoio do Ministério da Justiça, 
Ordem dos Advogados do Brasil 
e Associações dos Magistrados 
Brasileiros, dos Juízes Fede-
rais do Brasil, dos Membros do 
Ministério Público e dos Defen-
sores Públicos. Inscrições: www.
premioinnovare.com.br.


