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Nova edição da revista Argumento já está disponível
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Vladimir Carvalho 
lança livro em 
Aracaju
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Divisão de Folha de Pagamentoom o tema “Conciliar: bom pra 

todos, melhor para você”, o 
Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), em parceria com os tribunais 
do País, realiza a 9ª edição da Se-
mana Nacional de Conciliação. O 
evento tem o objetivo de selecionar 
processos com possibilidade de 
acordo e intimar as partes, para que 
elas solucionem seus conflitos de 
forma pacífica, por meio de acordo. 
Nesta edição, que será realizada no 
período de 24 a 28 de novembro, a 
campanha vai focar os esforços de 
magistrados e servidores na solu-
ção de demandas judiciais de mas-
sa, que envolvem os maiores liti-

gantes da Justiça, como instituições 
bancárias, de telefonia e órgãos 
públicos, além de processos relacio-
nados a Direito de Família.
Redução processual - A ideia, 
segundo o CNJ, é envolver os tribu-
nais federais, estudais e trabalhistas 
na mobilização em busca da redu-
ção do estoque processual, solucio-
nando, por meio de acordo, parte 
dessas ações que se repetem no 
Judiciário. Estudos realizados pelo 
CNJ, sobre os maiores litigantes no 
primeiro trimestre de 2011, aponta-
ram que o setor público (das esfe-
ras federal, estadual e municipal), 
além de instituições financeiras e de 

telefonias, aparecia em, aproxima-
damente, 35,5% do total de proces-
sos ingressados na Justiça.

A edição nº 8 da Revista 
Argumento, uma publica-
ção do TRF5, produzida 
pela Divisão de Comuni-
cação Social, já está dis-
ponível para distribuição. 
Nesta edição, a reporta-
gem principal é dedicada 
ao debate sobre a cam-
panha eleitoral nas pla-

No período de 14 a 17 de 
outubro, o NAS estará realizan-
do a Semana da Saúde 2014.  
Diversas atividades estão pro-
gramadas para o evento, como 
uma campanha para doação de 
sangue e de incentivo à doa-
ção de órgãos; e uma exposi-
ção temática, organizada pelo 
Instituto Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes da Silva e 
pela Fundação Oswaldo Cruz, 
com o tema “A Mulher e o Cân-
cer de Mama no Brasil”. Este 
ano, o evento tem os objetivos 
de promover a saúde mental 
através do incentivo à solida-
riedade; chamar a atenção para 
a necessidade de prevenir o 
câncer de mama e estimular a 
regularização da situação vaci-
nal. A programação completa 
pode ser conferida acessando-
-se o banner do evento, dispo-
nível na página da Intranet. 

Dentro das comemorações do Dia 
do Servidor Público, cuja data é 
celebrada no dia 28/10, o Restau-
rante “O Porto” está concedendo, a 
partir de hoje (13/10), descontos de 
10% nas refeições realizadas das 9h 
às 11h (café da manhã e lanches). 
Já na terça-feira, dia 28, o desconto 
será aplicado em todas as refeições 
realizadas durante o dia. Os des-
contos serão concedidos mediante 
a apresentação do crachá.

O desembargador federal Vladimir 
Carvalho lança, no próximo dia 
24/10, o livro Dom Casmurro: a 
história que Machado de Assis es-
condeu, editado pela Juruá Edito-
ra. O lançamento, seguido de uma 
sessão de autógrafos, ocorrerá às 
17h, na sede da Academia Sergi-
pana de Letras, na Rua Pacatuba, 
228 – Centro – Aracaju/SE.

taformas digitais, a exemplo do 
Twitter e do Facebook. Distribu-
ída gratuitamente, a Argumento 
também está disponível  no site 
do TRF5, em formato PDF. Para 
visualizar ou baixar a revista, 
basta clicar na área “Imprensa” 
do site do TRF5, em seguida em 
“Revista Argumento” e escolher 
a edição.


