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EM ANEXO O ARQUIVO TURMA DO DELGADO

Síntese da prática
Turma do Delgado: ação de cidadania para crianças
                A Justiça Federal no Rio Grande do Norte desenvolve diversas atividades voltadas para a construção da cidadania, democratização da informação e a
integração da sociedade e o Judiciário.
                Nesse foco, um dos projetos de destaque é o Escola na Justiça, onde, mensalmente, estudantes de escolas públicas e privadas participam de uma
manhã de atividades no prédio sede da JFRN, em Natal. Esse projeto traz estudantes das mais diversas faixas etárias, desde crianças, que freqüentam o ensino
infantil, até adultos, já no ensino universitário.
                Mas foi com o público da faixa etária entre 7 e 9 anos de idade que surgiu uma demanda de buscar maior e�ciência na comunicação. O vídeo
institucional exibido no início de cada edição do Escola na Justiça não trazia um nível de compreensão para as crianças.
                A partir disso, tornou-se desa�ador implantar um canal de comunicação e�ciente para o público infantil: comunicar sobre o trabalho do Judiciário e seus
direitos e deveres de forma compreensível para esse segmento. A partir dessa temática, foi estruturado o trabalho da T urma do Delgado.
                Esse é um gibi, revista em quadrinhos, com 16 páginas. Nessa revista é desenvolvida a história de jovens, que trazem os nomes de magistrados e
servidores já aposentados da Justiça Federal no Rio Grande do Norte. Inclusive, esse foi um artifício também para homenagear aqueles que �zeram história
prestando serviço à instituição. Aliás, o nome “T urma do Delgado” é uma alusão ao ministro aposentado do Superior T ribunal de Justiça, José August Delgado,
um dos primeiros juízes da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte.
                A história que se passa na T urma do Delgado é toda focada na construção e explicação dos direitos fundamentais. No decorrer da revista são
explanados 16 direitos fundamentais, os quais foram selecionados a partir de uma comissão de magistrados da JFRN.
                O  gibi T urma do Delgado é distribuído nas edições do projeto Escola na Justiça e também foi entregue a todos os �lhos de servidores da JFRN.
                O custo desse importante projeto foi mínimo. A Assessoria de Comunicação da JFRN desenvolveu todo projeto de texto e redação �nal, com a
essencial colaboração de uma comissão de Juízes Federais que elencou os principais direitos que seriam abordados na publicação.
                Em uma parceria com a Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Norte foi feita a ilustração da revista em quadrinhos e a impressão, sem
custo para o Judiciário Federal potiguar .

O projeto T urma do Delgado se mostra uma prática extremamente relevante de contribuir para a formação do cidadão, tornando mais e�ciente a
comunicação com as crianças e, a partir desses jovens, disseminar a informação para seus pais e demais adultos que integram o lar .
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