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10/06/14
Em  reunião  interna,  coordenada  pelo  Assessor  Max  Frederico  Feitosa 
Guedes  Pereira,  a  AGE  iniciou  as  discussões  relativas  ao  Projeto  que 
desenvolverá o  Planejamento Estratégico Institucional – PEI,  2015 – 2020 do 
TRT/PB

25/06/14

Por meio do OFÍCIO TRT AGE Nº 015/2014 (Prot. 19550/14), a AGE apresenta, 
para  conhecimento e  autorização da Presidência  da Corte,  a  ação 1.2  da 
entrega 01 do Projeto “Planejamento Estratégico 2015 – 2020” Construindo o 
Futuro, referente as Oficinas realizadas nos Polos selecionados.

27/06/14
Por meio do OFÍCIO TRT AGE Nº 016/2014 (Prot.  19846/14) A AGE solicita 
autorização  da  Presidência  para  a  realização  de  duas  reuniões,  com  a 
finalidade  de  divulgação   do   plano   de  comunicação  do  Projeto 
“Planejamento Estratégico 2015 – 2020” Construindo o Futuro.

15/07/14
Por meio do MEMO TRT AGE Nº 023/2014 (Prot. 21530/14) – A AGE apresenta 
à SEGEPE – Secretaria de Gestão de Pessoas,  proposta de realização de 
curso   intitulado   “Curso   de   Planejamento   Estratégico”,   visando  a 
qualificação  dos gestores do Tribunal.

07/08/14
O  TRT  inicia  os  trabalhos  para  a  elaboração  do  novo  Planejamento 
Estratégico  2015  –  2020.  O  primeiro  encontro  foi  realizado  na  sala  de 
reuniões  da  Presidência,  reunindo  a  equipe   do   Projeto   "Planejamento 
Estratégico  2015/2020", responsável  pela implementação do Projeto.



08/08/14

Projeto Planejamento Estratégico - 2015 a 2020 será apresentado em Patos e 
Guarabira: Gestores das Varas do Trabalho de Patos e Guarabira, bem como 
de municípios que fazem a jurisdição, vão conhecer o projeto de construção 
do novo Planejamento Estratégico do Tribunal do Trabalho da Paraíba para o 
período 2015/2020. O projeto, que tem como tema “Construindo o futuro” já 
foi   apresentado para  gestores  em Campina  Grande e  João Pessoa.  Nas 
apresentações  realizadas  nestas  cidades,  os  participantes  receberam  um 
questionário  para que ser  respondido pelos juízes e   servidores  de  cada 
unidade. Em Patos, deverão estar presentes os diretores de Secretaria da VT 
de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Catolé e Monteiro e em Guarabira, 
os diretores de Secretaria de Guarabira, Picuí e Areia.

09/08/14

Age realiza encontro com gestores no Fórum de Santa Rita:  Diretores do 
Fórum  José  Carlos  Arcoverde  Nóbrega,  de  Santa  Rita  e  das  Varas  do 
Trabalho de Itabaiana e Mamanguape, participam da oficina promovida pela 
Assessoria de Gestão Estratégica (AGE), onde deverão fazer a entrega das 
sugestões para a construção do novo Planejamento Estratégico do Tribunal 
do  Trabalho  da  Paraíba  para  o  período  de  2015  –  2020.  O  encontro  já 
aconteceu nas cidade de Campina Grande, Patos e Guarabira envolvendo 
gestores de diversas Varas no Estado.

10/08/14

Nos polos realizados em Campina Grade, Patos e Guarabira, os diretores de 
Varas  e  servidores  apresentaram  sugestões  de  missão,  visão  de  futuro, 
atributos  de  valor,  objetivos  estratégicos,  além  da  análise  do  ambiente 
(Matriz  SWOT).  Todo o  material,  juntamente com o  que será  apresentado 
nesta quinta-feira em Santa Rita, será unificado e transformado em um só 
documento, que será encaminhado ao Fórum do Planejamento Estratégico, 
marcado para os dias 22, 23 e 24 de outubro em João Pessoa. 

12/08/14

Os  gestores  do  TRT  participam,  no  auditório  da  ASTRA,  de  oficina  para 
elaboração do Planejamento Estratégico Institucional. Na abertura do evento, 
o Vice-Presidente, Desembargador Ubiratan Moreira Delgado, afirmou: “Ao 
participar desta Oficina do Planejamento Estratégico Institucional estamos 
investindo nas áreas que irão nortear o futuro da nossa instituição.”

14/08/14

A equipe da Assessoria de Gestão Estratégica - AGE deste TRT recebeu mais 
sugestões para inclusão no novo Planejamento Estratégico 2015–2020. Desta 
vez, as sugestões vieram dos gestores e seus substitutos das nove Varas do 
Trabalho  de  João  Pessoa,  Distribuição  dos  Feitos,  Central  de  Mandados 
Judiciais e Administração Fórum Maximiano Figueiredo, onde aconteceu o 
encontro. 



15/08/14

A AGE realiza,  no auditório da ASTRA, a sétima reunião no polo de João 
Pessoa, com a finalidade de colher sugestões da área Judiciária do TRT para 
o novo Planejamento Estratégico (PEI).  Na ocasião,  o Secretário Geral  da 
Presidência  afirmou  que:  “Longe  de  ser  finalidade  para  atender  uma 
exigência, é uma realidade que vai mudar a forma administrativa do Tribunal 
do Trabalho da Paraíba nos próximos seis anos”.

22/08/14
A AGE concluiu a 1ª etapa para a construção do Planejamento Estratégico – 
PEI  –  2015-2020.  Neste  fórum,  intitulado  “Polo  Magistrados”  foram 
apresentadas  sugestões  que contribuirão  para  a  elaboração do novo PEI 
2015-2020.

27/08/14

Com  o  título  "Queremos  ouvir  você.  Participe  da  Pesquisa  de  Clima 
Organizacional”, a  Presidência do Tribunal do Trabalho da Paraíba, através 
da Assessoria de Gestão Estratégica – AGE, iniciou, nesta data, a Pesquisa 
de Clima Organizacional com o objetivo de mensurar o nível de satisfação e 
envolvimento dos magistrados, servidores e usuários sobre o ambiente de 
trabalho, contribuindo, assim, para a construção do PEI 2015/2020.  

01/09/14
O Assessor de Gestão Estratégica, ressaltando a importância da Pesquisa de 
Clima Organizacional para a efetiva participação de magistrados e servidores 
da Justiça do Trabalho na construção do PEI  2014 – 2020,  distribuiu sua 
equipe,  de modo que todas as unidades administrativas e judiciárias dos 
Fóruns de João Pessoa,  Campina  Grande e  Santa Rita  sejam visitados e 
convidados a participarem da referida pesquisa.  

02/09/14 Por meio do Ofício TRT AGE Nº 025/2014 (Prot. 26537/14) foi indicado o grupo 
que irá participar do II Fórum de Gestão Estratégica.

04/09/14
Por  intermédio  do  Ofício  TRT  AGE  Nº  022/2014  (Prot.  26338/14),  a  AGE: 
Convida  Rodopiano  Neto  (TRT  8ª),  José  Barbosa  (TRT  23),  Francisco  de 
Assis  (TRT9)  para  contribuírem no  II  Fórum de  Planejamento  Estratégico 
Institucional.

05/09/14
Meios de comunicação repercutem planejamento Estratégico do TRT 
Com  este  título,  o  vice-presidente  do  Tribunal  do  Trabalho  da  Paraíba, 
Ubiratan Moreira Delgado e o diretor da Assessoria de Gestão Estratégica 
(AGE), Max Frederico Feitosa Guedes Pereira, concederam entrevista para 
falar sobre a elaboração do futuro Planejamento Estratégico deste Regional. 

08/09/14 Por meio dos MEMOs TRT AGE Nº 026/2014 (Prot. 26612/14) e TRT AGE Nº 
027/2014 (Prot. 26642/14) e diante da Contratação da FUNDAÇÃO GETÚLIO 
VARGAS  para   comandar  o  treinamento  em  Planejamento  Estratégico,  a 
Assessoria de Gestão Estratégica – AGE informa à SEGEPE os nomes dos 
servidores  e  desembargadores  que,  respectivamente,  participarão  do 
mencionado  treinamento,  previsto  para  acontecer  nos  dias  07  e  08  de 
outubro/2014 próximo.

https://www.trt13.jus.br/intranet/acs/news/2014/09/meios-de-comunicacao-repercutem-planejamento-estrategico-do-trt/view


09/09/14
A Assessoria  de  Comunicação  Social  publica  matéria  informando  que  a 
Fundação Getúlio Vargas promoverá curso de Planejamento Estratégico no 
TRT da Paraíba, com previsão para acontecer nos dias 7 e 8 do  mês de 
outubro próximo. 

12/09/14

Por meio do OFÍCIO TRT AGE Nº 026/2014 (Prot. 27157/14) a Assessoria de 
Gestão  Estratégica  sugere  à  Presidência  do  Regional  que  convide  o 
Desembargador  Coordenador  do  Coleprecor,  Ilson  Alves Pequeno Junior, 
Presidente  do  TRT  14,  para  fazer  parte  da  abertura  do  treinamento  de 
Planejamento Estratégico,  que se realizará no dia 22 de outubro de 2014, 
como palestrante com o seguinte tema:  “A Importância do Planejamento 
Estratégico na gestão Judiciária e Administrativa do TRT14”

16/09/14

Notícia veiculada na Intranet: “Pesquisa do Tribunal tem reconhecimento da 
sociedade:  Termina  no  próximo  dia  26  o  prazo  para  que  magistrados, 
servidores  e  usuários  da  Justiça  do  Trabalho  (sociedade)  respondam  a 
Pesquisa de Clima Organizacional, questionário que foi disponibilizado pela 
Assessoria  de  Gestão  Estratégica  do Tribunal  do  Trabalho da  Paraíba.  O 
resultado  da  pesquisa  vai  contribuir  na  construção  do  Planejamento 
Estratégico da instituição para o período de 2015 a 2020”.

30/09/14

Notícia  veiculada  na  Intranet:  “AGE  disponibiliza  resultado  da  adesão  a 
Pesquisa  Clima  Organizacional  e  de  Satisfação:  A Assessoria  de  Gestão 
Estratégica do Tribunal do Trabalho da Paraíba está divulgando o resultado 
final da participação dos magistrados, servidores e usuários da Justiça do 
trabalho  na  Pesquisa  de  Clima  Organizacional  e  de  Satisfação.  Além  do 
percentual,  o  relatório  traz  também os números das  opiniões  fornecidos, 
cujos  dados,  compilados  pelo  Núcleo  do  Processo  da  Qualidade,  serão 
levados para o IV Fórum de Gestão Estratégica, que acontecerá nos dias 22, 
23 e 24/14, e disponibilizados aos colaboradores que irão concluir o trabalho 
iniciado por todos desde julho de 2014 na Construção do Futuro do TRT13 .

08/10/14

Notícia veiculada na Intranet: “R E G R E S S I V A: Faltam 13 dias para o IV 
Fórum de Gestão Estratégica: Nesta terça e quarta-feira (7 e 8/10), juízes e 
servidores  que  estarão  atuando  no  Fórum  (ATO  TRT  GP  470/2014), 
participaram de um curso de Planejamento Estratégico no auditório da Astra, 
ministrado  pela  Professora  Doutora  Maria  Cândida  Torres,  da  Fundação 
Getúlio  Vargas.  O  objetivo  é  capacitar  a  todos  para  a  elaboração  do 
documento final que vai balizar as ações do Tribunal do Trabalho da Paraíba 
nos próximos seis anos. “É uma etapa muito importante nesta reta final para  
o grande evento, que é o  Fórum de Gestão Estratégica para elaboração do  
nosso  Planejamento  Estratégico”,  disse  Max  Frederico  Guedes  Pereira, 
assessor de gestão estratégica do TRT. 

09/10/14

Notícia veiculada na Intranet:  Reunião de Análise Estratégica será realizada 
hoje  (9)  no  auditório  do  Pleno:  A Assessoria  de  Gestão  Estratégica  do 
Tribunal  do Trabalho da Paraíba realiza,  nesta quinta-feira,  dia 9,  a RAE - 
Reunião  de  Análise  Estratégica  -  Ampliada.  O  encontro  vai  reunir  os 
membros  do  Comitê  Gestor  do  Planejamento  Estratégico,  os  servidores 
responsáveis pelos indicadores PEI - Projeto Estratégico Institucional e os 
seus gestores. 



10/10/14

Notícia  veiculada  na  Intranet: Presidente  abre  14ª  Reunião  de  Análise 
Estratégica  do  PEI  2010-2014  promovida  pela  AGE.  Reunião  homenageia 
gestores  de  projetos  com título  de  virtude  “Honra  ao  Mérito”.  Mais  uma 
Reunião  de  Análise  Estratégica  –  RAE  –  Ampliada,  promovida  pela 
Assessoria de Gestão Estratégica – AGE, aconteceu nesta quinta-feira, 9, no 
auditório  do  Tribunal  Pleno.  O  encontro  foi  aberto  pelo  presidente  do 
Tribunal  do  Trabalho  da  Paraíba,  desembargador  Carlos  Coelho,  que 
destacou a importância da participação de todos no acompanhamento do 
atual  e  na  elaboração do próximo Planejamento Estratégico do TRT para 
2015 a 2020.

07/10/14 Por meio do ATO TRT GP Nº 470/2014, com a finalidade de implementar, nesta 
Corte,  o  Planejamento  Estratégico  para  2015-2020,  foi  formado,  “ad 
referendum” do Egrégio Tribunal Pleno   grupo para a construção do Mapa 
Estratégico,  Missão,  Visão  de  Futuro,  Atributos  de  Valores,  Objetivos 
Estratégicos, Indicadores, Metas e Projetos.

15/10/14

MEMO TRT AGE Nº  030/2014:  indicação da  menção honrosa  do título  de 
virtude  “Honra  ao  Mérito”  aos  Servidores(as)  Gestores(as)  dos  Projetos 
Estratégicos  que  gerirão  ou  estão  gerindo  os  projetos  do  portfólio  do 
Tribunal de forma alinhada à metodologia de gestão de projetos.

16/10/14

Está  chegando  o  DIA:  definidos  os  mediadores  do  IV  Fórum  de  Gestão 
Estratégica: Já estão confirmados os nomes que vão mediar  o Fórum de 
Gestão  Estratégica  do  Tribunal  do  Trabalho  da  Paraíba  (13ª  Região).  A 
palestra de abertura será proferida pelo desembargador João Carlos Ribeiro 
de  Sousa,  ex-presidente  do  TRT  do  Mato  Grosso  (23ª  Região).  Como 
mediadores  vão  atuar  o  diretor-geral  também  do  Regional  de  MT,  José 
Barbosa e  os  Assessores  de  Gestão  Estratégica  dos  TRTs  do  Pará  (8ª 
Região), Rodopiano Neto e do Paraná (9ª Região), Francisco de Assis da Luz 
Ribeiro. 

20/10/14

Notícia veiculada na Intranet: Chegou a hora do Planejamento Estratégico: 
TRT vai definir suas metas até o ano de 2020. A partir desta quarta-feira, 22, 
até  a  sexta,  24,  cerca  de  80  pessoas  entre  desembargadores,  juízes, 
servidores, representantes de órgãos públicos e de entidades de classe vão 
elaborar o Planejamento Estratégico do Tribunal do Trabalho da Paraíba (13ª 
Região)  para  o  período  de  2015  a  2020.  O  Fórum de  Gestão  Estratégica 
acontecerá no SESC Cabo Branco, em João Pessoa.  

24/10/14

Notícia  veiculada  na  Intranet:  TRT  conclui  seu  Planejamento  Estratégico: 
Elaborar  o  Planejamento  Estratégico  Institucional  (PEI)  do  Tribunal  do 
Trabalho  da  13ª  Região  (Paraíba)  para  o  período  2015  a  2020.  Este  é  o 
objetivo do IV Fórum de Gestão Estratégica do Regional, que nesta sexta-
feira entrou em seu último dia. Desde a última quarta-feira, 22, cerca de 80 
pessoas  entre  desembargadores,  juízes,  servidores,  representantes  de 
órgãos públicos e de entidades de classe estão trabalhando na construção 
do PEI.  O Fórum de Gestão Estratégica está acontecendo no SESC Cabo 
Branco, em João Pessoa.
 

https://www.trt13.jus.br/intranet/acs/news/2014/10/trt-conclui-seu-planejamento-estrategico/view


27/10/14

Notícia veiculada na Intranet. Definidos os indicadores e metas para o TRT 
pelos  próximos seis  anos: Documento  será  enviado para  aprovação pelo 
Tribunal Pleno - Até o próximo dia 10 de novembro a Assessoria de Gestão 
Estratégica (AGE) vai enviar o novo Planejamento Estratégico Institucional 
(PEI) para a apreciação e aprovação pelos Desembargadores do Tribunal do 
Trabalho da Paraíba da 13ª Região. Após a aprovação, o planejamento será 
transformado em Resolução Administrativa e,  a partir  de janeiro de 2015, 
começará a ser executado pela instituição, com metas definidas até o ano de 
2020.

29/10/14

MEMO TRT AGE Nº 032/2014: Agradecimentos pelo apoio ao IV FÓRUM DE 
GESTÃO ESTRATÉGICA - “Considerando o grande sucesso alcançado com o 
IV  FÓRUM  DEGESTÃO  ESTRATÉGICA,  fazemos  questão  de  destacar  a 
importância da efetiva participação de toda a Equipe, capitaneada por gestor 
tão  dedicado,  competente  e  responsável  com  José  Vieira”;  Nosso 
reconhecimento  aos  colegas:  ALEXANDRE  BARRETO  DIAS,  CARLOS 
ALBERTO  TELES DE ARAUJO,  EDUARDO  PINELLI  PEREIRA,  FERNANDO 
SERGIO  FARIAS  MONTENEGRO,  FRANCISCO  MANOEL  CARVALHO  DE 
MENDONCA,  HILMA  GUIMARAES  SOBRAL,  JAQUILANE  MEDEIROS  DA 
COSTA, JOSE VIEIRA NETO, MARDEN JOSE MAIA GOES, MARIA SUELENE 
HENRIQUE COSTA, NARA LUCIA ELLEN PEDROSA DE MENDONÇA, OMAR 
KHAYAM MEIRA DE SOUZA e SEVERINA SILVA PAIVA.

11/11/14

Tela produzida durante o IV Fórum do Planejamento Estratégico será exposta 
no Tribunal:  Está finalizada a tela do artista plástico Pedro Nogueira,  que 
começou a ser produzida durante os três dias de realização do IV Fórum de 
Gestão Estratégica do Tribunal do Trabalho da 13ª Região (Paraíba). O evento 
foi realizado no auditório do Serviço Social do Comércio – SESC, na praia do 
Cabo  Branco,  em João  Pessoa,  com  o  tema  “Construindo  o  futuro  com 
envolvimento e participação”. 

14/11/14

Por  meio  do  OFÍCIO  TRT  AGE  Nº  030/2014,  a  AGE  ENCAMINHA  O 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015-2020 PARA APRECIAÇÃO DO PLENO - 
“Tenho  a  honra  de  dirigir-me  a  Vossa  Excelência  para, em cumprimento 
a Resolução nº 198/2014 de 1 de Julho de 2014, do Conselho Nacional de 
Justiça e como resultado de todo o trabalho desenvolvido no Regional desde 
Julho  até  Outubro,  conforme  depreende-se  de  histórico  que  segue, 
encaminhar o Planejamento Estratégico do TRT da 13ª Região para o sexênio 
2015/2020.”

10/12/14

Em Sessão realizada em 10/12/2014, o Egrégio Tribunal Pleno desta Corte 
aprovou, por unanimidade, o novo Planejamento Estratégico Institucional – 
PEI, que, por meio da Resolução Administrativa nº 148/2014, começará a ser 
executado a partir de janeiro de 2015, com metas definidas até o ano de 2020. 
O  PEI  foi  elaborado  no  mês  de  outubro/2014,  em  três  dias  de  trabalho, 
durante a realização do IV Fórum de Gestão Estratégica, ocorrido no SESC 
Cabo Branco, o qual  reuniu cerca de 80 pessoas entre desembargadores, 
juízes,  servidores,  representantes  de  órgãos  públicos  e  de  entidades  de 
classe.



01/12/2014

Teve início nesta data a exposição da tela do artista plástico Pedro Nogueira, 
pintada durante a realização do IV Fórum de Planejamento Estratégico e que 
retratou  com  maestria  e  sensibilidade  a  experiência  vivida  pelos  80 
participantes do evento. A tela permanecerá no hall de entrada deste TRT até 
o dia 19/12, juntamente com o painel com frases que retrataram o sentimento 
de cada participante ao final de tão importante evento para os novos rumos 
desta  Corte.  O  acervo  sairá  daqui  para  o  prédio  das  Varas  da  Campina 
Grande,  após  seguirá  para  as  demais  Varas  do  interior,  quando  então 
retornará a esta Capital,  doada para o acervo do Memorial do TRT da 13ª 
Região, onde ficará permanentemente exposto para visitação.
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	O Assessor de Gestão Estratégica, ressaltando a importância da Pesquisa de Clima Organizacional para a efetiva participação de magistrados e servidores da Justiça do Trabalho na construção do PEI 2014 – 2020, distribuiu sua equipe, de modo que todas as unidades administrativas e judiciárias dos Fóruns de João Pessoa, Campina Grande e Santa Rita sejam visitados e convidados a participarem da referida pesquisa.  
	A Assessoria de Comunicação Social publica matéria informando que a Fundação Getúlio Vargas promoverá curso de Planejamento Estratégico no TRT da Paraíba, com previsão para acontecer nos dias 7 e 8 do  mês de outubro próximo. 
	Notícia veiculada na Intranet: “Pesquisa do Tribunal tem reconhecimento da sociedade: Termina no próximo dia 26 o prazo para que magistrados, servidores e usuários da Justiça do Trabalho (sociedade) respondam a Pesquisa de Clima Organizacional, questionário que foi disponibilizado pela Assessoria de Gestão Estratégica do Tribunal do Trabalho da Paraíba. O resultado da pesquisa vai contribuir na construção do Planejamento Estratégico da instituição para o período de 2015 a 2020”.
	Notícia veiculada na Intranet: “AGE disponibiliza resultado da adesão a Pesquisa Clima Organizacional e de Satisfação: A Assessoria de Gestão Estratégica do Tribunal do Trabalho da Paraíba está divulgando o resultado final da participação dos magistrados, servidores e usuários da Justiça do trabalho na Pesquisa de Clima Organizacional e de Satisfação. Além do percentual, o relatório traz também os números das opiniões fornecidos, cujos dados, compilados pelo Núcleo do Processo da Qualidade, serão levados para o IV Fórum de Gestão Estratégica, que acontecerá nos dias 22, 23 e 24/14, e disponibilizados aos colaboradores que irão concluir o trabalho iniciado por todos desde julho de 2014 na Construção do Futuro do TRT13 .
	Notícia veiculada na Intranet: “R E G R E S S I V A: Faltam 13 dias para o IV Fórum de Gestão Estratégica: Nesta terça e quarta-feira (7 e 8/10), juízes e servidores que estarão atuando no Fórum (ATO TRT GP 470/2014), participaram de um curso de Planejamento Estratégico no auditório da Astra, ministrado pela Professora Doutora Maria Cândida Torres, da Fundação Getúlio Vargas. O objetivo é capacitar a todos para a elaboração do documento final que vai balizar as ações do Tribunal do Trabalho da Paraíba nos próximos seis anos. “É uma etapa muito importante nesta reta final para o grande evento, que é o Fórum de Gestão Estratégica para elaboração do nosso Planejamento Estratégico”, disse Max Frederico Guedes Pereira, assessor de gestão estratégica do TRT. 
	Notícia veiculada na Intranet: Reunião de Análise Estratégica será realizada hoje (9) no auditório do Pleno: A Assessoria de Gestão Estratégica do Tribunal do Trabalho da Paraíba realiza, nesta quinta-feira, dia 9, a RAE - Reunião de Análise Estratégica - Ampliada. O encontro vai reunir os membros do Comitê Gestor do Planejamento Estratégico, os servidores responsáveis pelos indicadores PEI - Projeto Estratégico Institucional e os seus gestores. 
	Notícia veiculada na Intranet: Presidente abre 14ª Reunião de Análise Estratégica do PEI 2010-2014 promovida pela AGE. Reunião homenageia gestores de projetos com título de virtude “Honra ao Mérito”. Mais uma Reunião de Análise Estratégica – RAE – Ampliada, promovida pela Assessoria de Gestão Estratégica – AGE, aconteceu nesta quinta-feira, 9, no auditório do Tribunal Pleno. O encontro foi aberto pelo presidente do Tribunal do Trabalho da Paraíba, desembargador Carlos Coelho, que destacou a importância da participação de todos no acompanhamento do atual e na elaboração do próximo Planejamento Estratégico do TRT para 2015 a 2020.
	Está chegando o DIA: definidos os mediadores do IV Fórum de Gestão Estratégica: Já estão confirmados os nomes que vão mediar o Fórum de Gestão Estratégica do Tribunal do Trabalho da Paraíba (13ª Região). A palestra de abertura será proferida pelo desembargador João Carlos Ribeiro de Sousa, ex-presidente do TRT do Mato Grosso (23ª Região). Como mediadores vão atuar o diretor-geral também do Regional de MT, José Barbosa e os Assessores de Gestão Estratégica dos TRTs do Pará (8ª Região), Rodopiano Neto e do Paraná (9ª Região), Francisco de Assis da Luz Ribeiro. 
	Notícia veiculada na Intranet: Chegou a hora do Planejamento Estratégico: TRT vai definir suas metas até o ano de 2020. A partir desta quarta-feira, 22, até a sexta, 24, cerca de 80 pessoas entre desembargadores, juízes, servidores, representantes de órgãos públicos e de entidades de classe vão elaborar o Planejamento Estratégico do Tribunal do Trabalho da Paraíba (13ª Região) para o período de 2015 a 2020. O Fórum de Gestão Estratégica acontecerá no SESC Cabo Branco, em João Pessoa.  
	Notícia veiculada na Intranet: TRT conclui seu Planejamento Estratégico: Elaborar o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) do Tribunal do Trabalho da 13ª Região (Paraíba) para o período 2015 a 2020. Este é o objetivo do IV Fórum de Gestão Estratégica do Regional, que nesta sexta-feira entrou em seu último dia. Desde a última quarta-feira, 22, cerca de 80 pessoas entre desembargadores, juízes, servidores, representantes de órgãos públicos e de entidades de classe estão trabalhando na construção do PEI. O Fórum de Gestão Estratégica está acontecendo no SESC Cabo Branco, em João Pessoa.
	 

	Notícia veiculada na Intranet. Definidos os indicadores e metas para o TRT pelos próximos seis anos: Documento será enviado para aprovação pelo Tribunal Pleno - Até o próximo dia 10 de novembro a Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) vai enviar o novo Planejamento Estratégico Institucional (PEI) para a apreciação e aprovação pelos Desembargadores do Tribunal do Trabalho da Paraíba da 13ª Região. Após a aprovação, o planejamento será transformado em Resolução Administrativa e, a partir de janeiro de 2015, começará a ser executado pela instituição, com metas definidas até o ano de 2020.
	MEMO TRT AGE Nº 032/2014: Agradecimentos pelo apoio ao IV FÓRUM DE GESTÃO ESTRATÉGICA - “Considerando o grande sucesso alcançado com o IV FÓRUM DEGESTÃO ESTRATÉGICA, fazemos questão de destacar a importância da efetiva participação de toda a Equipe, capitaneada por gestor tão dedicado, competente e responsável com José Vieira”; Nosso reconhecimento aos colegas: ALEXANDRE BARRETO DIAS, CARLOS ALBERTO TELES DE ARAUJO, EDUARDO PINELLI PEREIRA, FERNANDO SERGIO FARIAS MONTENEGRO, FRANCISCO MANOEL CARVALHO DE MENDONCA, HILMA GUIMARAES SOBRAL, JAQUILANE MEDEIROS DA COSTA, JOSE VIEIRA NETO, MARDEN JOSE MAIA GOES, MARIA SUELENE HENRIQUE COSTA, NARA LUCIA ELLEN PEDROSA DE MENDONÇA, OMAR KHAYAM MEIRA DE SOUZA e SEVERINA SILVA PAIVA.
	Tela produzida durante o IV Fórum do Planejamento Estratégico será exposta no Tribunal: Está finalizada a tela do artista plástico Pedro Nogueira, que começou a ser produzida durante os três dias de realização do IV Fórum de Gestão Estratégica do Tribunal do Trabalho da 13ª Região (Paraíba). O evento foi realizado no auditório do Serviço Social do Comércio – SESC, na praia do Cabo Branco, em João Pessoa, com o tema “Construindo o futuro com envolvimento e participação”. 
	Por meio do OFÍCIO TRT AGE Nº 030/2014, a AGE ENCAMINHA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015-2020 PARA APRECIAÇÃO DO PLENO - “Tenho  a  honra  de  dirigir-me  a  Vossa  Excelência  para, em cumprimento a Resolução nº 198/2014 de 1 de Julho de 2014, do Conselho Nacional de Justiça e como resultado de todo o trabalho desenvolvido no Regional desde Julho até Outubro, conforme depreende-se de histórico que segue, encaminhar o Planejamento Estratégico do TRT da 13ª Região para o sexênio 2015/2020.”
	Em Sessão realizada em 10/12/2014, o Egrégio Tribunal Pleno desta Corte aprovou, por unanimidade, o novo Planejamento Estratégico Institucional – PEI, que, por meio da Resolução Administrativa nº 148/2014, começará a ser executado a partir de janeiro de 2015, com metas definidas até o ano de 2020. O PEI foi elaborado no mês de outubro/2014, em três dias de trabalho, durante a realização do IV Fórum de Gestão Estratégica, ocorrido no SESC Cabo Branco, o qual reuniu cerca de 80 pessoas entre desembargadores, juízes, servidores, representantes de órgãos públicos e de entidades de classe.
	Teve início nesta data a exposição da tela do artista plástico Pedro Nogueira, pintada durante a realização do IV Fórum de Planejamento Estratégico e que retratou com maestria e sensibilidade a experiência vivida pelos 80 participantes do evento. A tela permanecerá no hall de entrada deste TRT até o dia 19/12, juntamente com o painel com frases que retrataram o sentimento de cada participante ao final de tão importante evento para os novos rumos desta Corte. O acervo sairá daqui para o prédio das Varas da Campina Grande, após seguirá para as demais Varas do interior, quando então retornará a esta Capital, doada para o acervo do Memorial do TRT da 13ª Região, onde ficará permanentemente exposto para visitação.

