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A Comunicação
do Judiciário do Pará
durante a pandemia

E

ntre o início do regime diferen-

ciado de trabalho e a retomada do trabalho presencial em todas as Comarcas do
Pará, a comunicação do TJPA produziu
cerca de 1.400 matérias, spots, vídeos e
peças gráficas para as redes sociais. Mas
não são os números que mais importam
nesse contexto novo e desafiador para todos os setores do Judiciário. A integração
entre o grupo intersetorial de gestão de
crise (coordenada pela Presidência) e a comunicação do Tribunal foi fundamental
para o Plano de Ação do Departamento de
Comunicação, elaborado à luz do planejamento, pesquisas e estudos definidos pela
gestão para garantir a segurança de servidores, magistrados e colaboradores, tanto
durante a quarentena quanto no retorno
gradual ao trabalho presencial.

A comunicação do Judiciário do Pará durante a pandemia

Ferramentas digitais já utilizadas pela Comunicação do TJPA, como as listas de transmissão do Whatsapp,
foram ampliadas e se tornaram essenciais para difundir orientações emanadas do Grupo de Trabalho intersetorial, no período em que o acesso aos meios tradicionais de comunicação se tornou limitado por conta do
trabalho remoto. As informações passaram a chegar diretamente aos celulares de magistrados e servidores.

Sujeito a mudanças, como quase todos os projetos elaborados em meio à pandemia, o plano de comunicação do TJPA, previu e implementou ações para disponibilizar normativos, guias e notícias relacionadas às
medidas do Judiciário paraense para conter a propagação do coronavírus.
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A comunicação do Judiciário do Pará durante a pandemia

A criação da área “TJPA no combate ao
coronavírus” passou a publicar, em ordem
cronológica, todas as Regulamentações do
TJPA, Atos do CNJ e notícias produzidas pela
comunicação do Tribunal relacionadas à
pandemia.
Em conjunto com a Presidência, Coordenadoria de Saúde, Secretaria de Engenharia, Secretaria de Gestão de Pessoas e outras
unidades envolvidas no grupo intersetorial
de trabalho, o Departamento de Comunicação / Coordenadoria de Imprensa elaborou e
disponibilizou guias para orientar o retorno
seguro ao trabalho presencial, definir a configuração de mesas de trabalho para manter
o distanciamento social, além de produzir vídeos e peças gráficas sobre o trabalho remoto,
enfatizando a determinação do Judiciário de
não parar durante o isolamento social.
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A comunicação do Judiciário do Pará durante a pandemia

Os principais serviços online do TJPA chegaram à população por meio de
cards para o ambiente da web e notícias constantes para os veículos de imprensa.
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A comunicação do Judiciário do Pará durante a pandemia

A defesa dos direitos da mulher e de crianças e adolescentes, que se tornaram ainda mais vulneráveis no isolamento social, teve destaque na divulgação
institucional do Judiciário, nesse período.
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A comunicação do Judiciário do Pará durante a pandemia

Banners físicos, cartazes e adesivos, distribuídos para todos os polos judiciários, orientaram e orientam os
públicos interno e externo sobre as medidas de prevenção ao novo coronavírus.
Os veículos de comunicação receberam cerca de 1.311 releases produzidos pelo Departamento de Comunicação / Coordenadoria de Imprensa até o mês de setembro, com alto índice de aproveitamento.
Todos os serviços da comunicação do TJPA foram prestados de forma remota, até o mês de julho, início do
retorno gradual às atividades presenciais. Assim como todo o Judiciário paraense, a comunicação não parou
durante o período de isolamento social. Também a exemplo do que ocorreu em todas as unidades judiciárias,
as experiências e ensinamentos do trabalho remoto serviram para consolidar práticas que se incorporaram
definitivamente ao universo da comunicação online no Judiciário brasileiro.
Este, em resumo, é o quadro das atividades da Comunicação do TJPA em tempos de pandemia. É um recorte do trabalho que pretendemos, a cada dia, aprimorar para apoiar e promover a atividade fim que o Judiciário
oferece ao cidadão.
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Números da Comunicação do TJPA
Peças gráficas e vídeos
Mais de

Matérias produzidas e publicadas pela Web Rádio

250

Jus do TJPA

Matérias relacionadas somente à Covid-19
nos portais Externo e Interno do TJPA
Março: 30
Abril: 77

Maio: 76

Junho: 57
Julho: 61

Agosto: 50

Até 15 de setembro: 25
Total:

376

Matérias publicadas na Mídia Impressa e Digital
sobre o TJPA

Março: 218

Abril: 234

Maio: 229

Junho: 197

Julho: 230

Agosto: 203
Total:

1.311

Provocadas pela Coordenadoria de Imprensa do
TJPA

Março: 109
Abril: 98

Maio: 88

Junho: 102
Julho: 68

Agosto: 86
Total:

551

Março: 29
Abril: 31

Maio: 25

Junho: 25
Julho: 27

Agosto: 24
Total:

161

Aproveitamento do material da Web Rádio Jus nas
rádios comerciais, educativas e comunitárias
Março: 1.336

Abril: 1.499

Maio: 1.629

Junho: 975

Julho: 904

Agosto: 455
Total:

6.798

7

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO TJPA
Diretor:
Linomar Bahia
COORDENADORIA DE IMPRENSA DO TJPA
Coordenador:
João Vital
Subcoordenadora:
Marinalda Ribeiro
Assessoria:
Andrea Cordeiro
Anna Carla Ribeiro
Glória Lima
Vanessa Vieira
Will Montenegro
Fotografia:
Érika Nunes
Ricardo Lima
Arte:
Airton Nascimento
Secretaria:
Regina Silva

