
ATA da 1ª Reunião Ordinária Telepresencial da  Comis são para elaboração do
Plano de Comunicação Social do Tribunal Regional do  Trabalho da 15ª Região

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO – 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Local Data
Telepresencial 2 de setembro de 2020

Horário Início 9 h 30 Término 11 h

2. PAUTA DA REUNIÃO 

A. ABERTURA DOS TRABALHOS 

B.

PAUTA DA REUNIÃO 

1) Apresentação da estrutura da Coordenadoria de Comunicação Social

2) Demonstração das principais demandas e áreas sensíveis do setor

 C. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

3. PARTICIPANTES - Exmo. Desembargador Dr. Roberto Nóbrega de Almeida Filho, a
Exma. Desembargadora Dra. Antonia Regina Tancini Pestana, o Exmo. Juiz Auxiliar da
Presidência  Dr.  Alvaro  dos  Santos,  a  Secretária-Geral  da Presidência  Sra.  Adriana
Martorano  Amaral  Corsetti,  o  Coordenador  de  Comunicação  Social  Roberto  Torres
Babini e a Assessora de Imprensa Ana Cláudia de Siqueira.
Participaram  também os  servidores  Ademar  Lopes  Junior  e  Willians  Fausto  Silva,
integrantes da Seção de Imprensa do Tribunal.

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

A. ABERTURA DOS TRABALHOS.  Reunião foi aberta às 9 h 42 do dia 2 de setembro
de 2020.

B.  PAUTA DA REUNIÃO.  Abrindo  a  reunião,  a  Secretária-Geral  da  Presidência
saudou  os  participantes  e  resumiu  a  intenção  deste  primeiro  encontro  e  de  sua
importância.



Na  sequência,  o  Coordenador  de  Comunicação  Social  apresentou  uma  breve
introdução sobre a atual regulamentação da área e como está composta a estrutura do
setor no TRT15 e suas respectivas atribuições. Em seguida, ao referir-se aos principais
aspectos  que  seriam  abordados  na  reunião,  iniciou  pela  publicação  de  matérias
jornalísticas no portal do Tribunal.

Neste momento,  o servidor  Willians Fausto  Silva  exibiu  um resumo do relatório  de
acessos  no  site  do  TRT  que  evidenciaram  a  maior  procura  por  notícias  sobre
normativos da 15ª Região e informes sobre decisões judiciais da Corte. Expôs também
o índice de rejeição, quando não há o acionamento de nenhum acesso no portal, que
teve uma redução e hoje está em 20%.

Ato  contínuo,  o  Exmo.  Desembargador  Dr.  Roberto  Nóbrega  de  Almeida  Filho
argumentou  que  o  site  deveria  explorar  melhor  o  noticiário  positivo  sobre  o  TRT,
salientando, inclusive, a necessidade de se buscar maior visibilidade junto aos canais
de televisão da região sobre as ações afirmativas do Regional.

Na sequência, a Exma. Desembargadora Dra. Antonia Regina Tancini Pestana pontuou
sobre a importância de criar mecanismos para que os gabinetes alimentem a seção de
imprensa com pautas pertinentes.

O  Exmo.  Juiz  Auxiliar  da  Presidência  Dr.  Alvaro  dos  Santos  destacou  sobre  a
relevância de se adotar uma linha editorial, objetivando não só minimizar interferências,
como dar respaldo nas decisões sobre as publicações.

Em continuidade ao debate,  a Secretária-Geral da Presidência Sra. Adriana Martorano
Amaral  Corsetti  ressaltou  a  pertinência  da  posição  de  gestão  da  política de
comunicação do órgão pela Presidência, visando manter seu caráter institucional.

A Assessora de Imprensa Ana Cláudia de Siqueira enfatizou ainda a dificuldade frente a
resistência dos veículos de mídia em abrir espaço para projeções do TRT15, mesmo
com a oferta de pautas construtivas e todos os esforços nos contatos jornalísticos.

Após  diversos  comentários,  manifestações  e  deliberações  entre  os  membros  da
Comissão, concluiu-se sobre a elaboração das alguns instrumentos para o incremento
da comunicação do TRT, a saber:

- criação de um conselho editorial;
- divulgação de meios para otimizar a contribuição de gabinetes no compartilhamento
de decisões e pautas;
- adoção da impessoalidade no conteúdo a ser publicado.

Com  o  horário  já  avançado  da  reunião,  optou-se  por  um novo  agendamento  da
Comissão para a retomada de discussão sobre outros temas, em data a ser marcada
oportunamente. Na ocasião, assentiu-se sobre a criação de um grupo de whatsapp
entre os participantes para a facilitação e agilidade na constante troca de informações
sobre o assunto.

C. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.  Com o horário  já  avançado da reunião,



optou-se por um novo agendamento da Comissão para a retomada de discussão sobre
outros temas, em data a ser marcada oportunamente. Na ocasião, assentiu-se sobre a
criação de um grupo de whatsapp entre os participantes para a facilitação e agilidade
na constante troca de informações sobre o assunto.

Campinas, 2 de setembro de 2020.

Roberto Torres Babini
Coordenador do TRT da 15ª Região


