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março

Dia  Internacional  da  Mulher  –  Homenagem  à  mulher 
trabalhadora  –  Desembargadores,  juízes,  servidores  e 
prestadores de serviços do Tribunal do Trabalho da Paraíba 
se reuniram na manhã da última sexta-feira (8) no auditório 
do Pleno para prestar homenagem às mulheres. Dentro da 
programação  para  o  Dia  Internacional  da  Mulher,  uma 
palestra,  apresentação teatral  e musical  com o Coral  13ª 
Em Canto.

março
Dia do descarte – 5S – Limpar e organizar... é só começar! 
– Com esse slogan a  AGE procedeu o dia do descarte, que 
abrangeu o descarte físico, virtual e intangível da unidade, 
também se dispondo a orientar os setores interessados em 
fazer o descarte.

maio

Dia das mães – Feira de Habilidades e ainda “Vem aí os 
Talentos do TRT13”, que acontecerá na sexta-feira, dia 10, 
das 11h às 13h, onde magistrados e servidores mostrarão 
seus talentos artísticos através da música,  poesia,  teatro, 
entre  outras  habilidades  artísticas.  Houve,  ainda, 
apresentação do Coral Alegrete, composto pelos filhos dos 
servidores do TRT, lotados no Fórum Maximiano Figueiredo.

junho

Programa “Gestão à vista” é implementado, consistindo na 
disponibilização, no hall de entrada do TRT, de um painel 
digital  que  expõe,  de  forma  permanente,  as  Metas 
Nacionais  do  Poder  Judiciário  2013  e  suas  respectivas 
sinalizações.



junho
O Coral 13º Em Canto, se apresentou no hall do TRT com 
repertório  típico  dessa  festa,  animando  os  servidores  e 
usuários presentes.

julho a 
novembro

Dentro  do  Projeto  “Direito  Trabalhista  dos  Adolescentes” 
foram  apresentadas  palestras  para  os  Conselheiros 
Tutelares  das  seguintes  cidades:  João  Pessoa,  Campina 
Grande, Patos, Monteiro, Guarabira.

agosto a 
dezembro

Oficinas de Alinhamento Estratégico foram realizadas neste 
período,  com  a  finalidade  de  disseminar  o  Planejamento 
Estratégico  Institucional  nas  Unidades  Administrativas  e 
Judiciárias da sede do TRT, criando as condições para que 
magistrados  e  servidores  possam  contribuir  para  o 
cumprimento  das  metas  e  o  desenvolvimento  da  cultura 
voltada ao planejamento e gestão estratégica.

outubro

Divulgado o resultado da Pesquisa de Clima Organizacional 
e  de  satisfação,  que  tem  o  condão  de  permitir  às 
administrações  do  TRT conhecer  e  saber  o  que  pensam 
magistrados,  servidores  e  o  público  em  geral  sobre  a 
instituição.  A  compilação  desses  pontos  fortes  e  fracos 
podem servir de subsídio para a implantação de iniciativas 
que melhorem, ainda mais, as práticas do Regional.


