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Aniversariantes

Pesquisa de Comunicação

Jornal Mural é o veículo preferido entre
servidores do TRF5

Flávio Barbosa Ferreira de Morais
LANLINK
Marcos Eduardo da Silva
SERVIS SEGURANÇA

ais da metade dos 114 parti-
cipantes (51%) que responde-

ram à pesquisa de avaliação sobre 
os produtos e serviços oferecidos 
pela Divisão de Comunicação So-
cial aponta o Jornal Mural como 
seu veículo preferido de comuni-
cação interna. A Intranet aparece 
em segundo lugar, com 30% dos 
votos, seguida pelo site do TRF5 
(10%), e-mail marketing (6%) e 
Painel Digital (3%). O questionário 
foi disponibilizado, na Intranet, para 
servidores e magistrados entre os 
dias 22 e 31 de maio. O resultado 
da pesquisa fundamentará a Polí-
tica de Comunicação do TRF5 e o 
planejamento de novos projetos, 
além de subsidiar possíveis ajustes 



Já estão disponíveis na Intranet 
do TRF5 (www.intranet.trf5.gov.
br) as informações sobre a esca-
la dos profissionais de saúde do 
Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS). O magistrado ou servidor 

Coleta seletiva solidária

opção, o usuário terá acesso 
a uma tabela com os nomes 
dos profissionais e os horá-
rios de atendimento de cada 
um deles, de segunda a sexta-fei-
ra. As consultas poderão ser agen-

consideram que eles atendem às 
necessidades de comunicação do 
Tribunal e 60% deles se dizem “sa-
tisfeitos” com a quantidade de in-
formações recebidas sobre o TRF5. 
Entre os assuntos escolhidos como 
de maior interesse dos leitores 
destacam-se: cursos e capacitações 
(76%); decisões administrativas 
(69%); notícias sobre funcionamen-
to dos setores do TRF5 (60%) e pro-
jetos e ações institucionais (59%). 

nos produtos já desen-
volvidos pela Comuni-
cação. Os textos pro-
duzidos para o Mural e 
sua diagramação tam-
bém foram aprovados, 
respectivamente, por 
96% e 97% dos leitores. Ao serem 
questionados sobre a frequência 
com que acessam a Intranet/Site do 
TRF5, 74% dos participantes res-
ponderam “sempre”. Já o Mural é 
lido “sempre” por mais de 60% dos 
servidores. 
Canais internos - Com relação aos 
canais internos de comunicação 
institucional (Mural, Intranet, portal, 
cartazes, Mural Digital, e-mail ma-
rketing etc.), 89% dos participantes 

Agenda – O presidente do TRF5, de-
sembargador federal Vladimir Carva-
lho, recebeu, ontem (4) pela manhã, 
visita de cortesia do comandante do 
Cindacta III, brigadeiro do ar Cesar 
Faria Guimarães. Também estiveram 
presentes o major Gilberto Ferreira, 
a consultora jurídica da Aeronáutica, 
Vivianne Castro, e o diretor da Sub-
secretaria de Apoio Especial (SAE), 
Luiz Jaborandy. À tarde, o desembar-
gador-presidente recebeu a visita de 
representantes da Associação dos Oficiais Avaliadores Federais em Per-
nambuco, entre eles o presidente da entidade, Cláudio José Siqueira Lima.
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que quiser conferir os horários 
de atendimento dos médicos e 
dentistas deve acessar a Intranet 
e procurar na barra de rolagem 
do canto direito da página o ban-
ner referente ao NAS. Ao clicar na 

A coleta seletiva é o processo de 
separação e recolhimento dos resí-
duos conforme sua constituição: 
seco/reciclável e úmido/não reci-
clável. Todo o material separado 
deve ser acondicionado adequa-
damente. Já a coleta seletiva soli-
dária é a separação dos resíduos 
recicláveis pelos órgãos públicos 
federais, na fonte geradora, e a 
sua destinação às associações e 
cooperativas dos catadores de 
materiais recicláveis. O trabalho 
das cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis gera renda 
às famílias cooperadas, permite a 
reciclagem de materiais e também 
possibilita integração social de 
pessoas que sempre foram margi-
nalizadas.
*Fonte – Manual de Coleta Seletiva do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) aceita doações de revistas 
recentes para disponibilidade, na 
recepção, dos usuários daquela 
unidade. Os interessados em con-
tribuir com os periódicos devem 
se dirigir ao NAS, no térreo da 
expansão do TRF5. Mais informa-
ções podem ser obtidas através do 
ramal 9296.

dadas através do ramal 9296, no 
horário das 9h às 17h.


