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A Edição nº 1 do Mural TRF
Hoje (14/4/2004) trouxe como
destaque a eleição do
desembargador federal
Napoleão Maia Filho para a
Academia Cearense de Letras,
na cadeira 32, antes ocupada
pela escritora Rachel de Queiroz.
O nº 100 traz a realização de
cursos, em diversas áreas do
Direito, promovidos pela
Esmafe5.

Mural TRF Hoje completa 1.000 edições
Peça fundamental
para a veiculação
de informações
aos magistrados e
servidores da 5ª
Região, o jornal
mural TRF Hoje
completa mil edi-
ções ininterruptas.
O primeiro número
foi veiculado em 14 de abril de 2004, na
gestão da desembargadora Margarida
Cantarelli, e durante todo esse tempo

1000Edição nº

procuramos trazer
notícias atuais e
de interesse dos
leitores. O modelo
mural diário é pio-
neiro no Judiciário
Federal brasileiro
e já está sendo
adotado por ou-
tros tribunais e

procuradorias. Na avaliação do jornalista
Márcio Chaer (editor do site Consultor
Jurídico), “o TRF Hoje é um caso típico

Durante esse tempo, fo-
ram noticiadas sessões
históricas, ampliação do
quadro de desembarga-
dores, conciliações,
concursos, chegada de
juizados virtuais e a realização de semi-
nários, palestras, ciclos de estudo e cur-
sos para o aperfeiçoamento dos servi-
dores. Também foram
anunciados convêni-
os, decisões, normas
e prazos, dados esta-
tísticos, compromis-
sos institucionais dos
dirigentes e relaciona-

mento com a mídia. Eventos culturais e
dicas informativas, a exemplo de saúde,
concursos e informática, ainda fizeram

parte das notas diárias, com o
intuito de fornecer ao leitor infor-
mações úteis ao cotidiano. As
milhares de matérias e fotografi-
as publicadas no mural servem
de testemunho da história do
TRF 5ª Região.

Retrospectiva Depoimentos
interna no TRF.” Onaldo Mangueira (di-
retor de Pessoal)

“TRF hoje: a cada dia um
parágrafo. A cada mês um
capítulo, registrando
a história do TRF 5ª Re-
gião”. Rivo Ribeiro  (diretor
da SAE)

“O mural ajuda a deixar os
estagiários atualizados em
relação às novas regras
do TRF e sobre as novida-
des do mundo jurídico”.
Fábio Cerqueira (estagiário - Informática)

“Ressalto a importância
do mural para anunciar
ações do TRF, evitando o
envio de e-mails, comuni-
cações e memorandos, e
ainda serve de fonte de
informações para o relatório de gestão.”
Sorária  Caio (diretora-geral do TRF5)

“É uma ferramenta de di-
vulgação das ações do
Tribunal tanto para o pú-
blico interno como o ex-
terno, e importante para a
melhoria da comunicação
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de alternativa de comunicação
que levou em conta o receptor
da mensagem e não apenas o
emissor. É uma boa fórmula de
sintonia com o leitor, uma iniciativa ‘con-
denada’ ao sucesso”. Nesta semana, a
assessora de Comunicação Social do
Conselho da Justiça Federal, Roberta
Bastos, enviou mensagem parabenizan-
do a equipe do TRF5 “pela concepção
desse veículo ágil, de agradável leitura e
de imenso valor para a integração e a va-
lorização dos servidores dessa casa”.


