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março

Dia  Internacional  da  Mulher  -  “Espaço  Mulher”  -  Foram 
oferecidos  na  Sede  e  em  Campina  Grande  diversas 
atividades  como  por  exemplo,  teste  de  glicemia  e 
verificação de pressão arterial,  demonstração de  produtos 
nutricionais  para  diabéticos,  celíacos,  hipertensos, 
oncologia,  praticantes de atividade física,  para tratamento 
corporal e facial, perfumaria, maquiagem, cabelos, corpo e 
banho, presentes e acessórios.

abril

1.  Com  o  objetivo  de  manter  um  calendário  de  eventos 
unificado, a Presidência do Tribunal do Trabalho da Paraíba 
publicou o Ato TRT GP Nº 139/2014, de 08 de abril de 2014, 
que  instituiu  o  Calendário  Oficial  de  Eventos,  cuja 
divulgação  ficará  a  cargo  da  Assessoria  de  Gestão 
Estratégica.

2. Em razão da necessidade, dentre outras, de manter uma 
permanente integração entre as unidades administrativas, 
bem  como,  em  face  das  constantes  atualizações  do 
Regulamento  Geral  desta  Corte,  alterando  estrutura  e 
atribuições  das  Unidades  Administrativas  e  Judiciais,  a 
Presidência deste TRT editou o ATO TRT GP nº 140/2014, 
formalizando  o  “Programa  Conhecendo  o  TRT”,  que 
consiste  em  oferecer  palestras,  aulas,  oficinas,  ações 
estratégicas  e  outras  afins,  destinadas  a  magistrados, 
servidores,  advogados,  estagiários e estudantes do curso 
de Direito, com o objetivo de disseminar o conhecimento, no 
âmbito  deste  Regional.  Foi  designada  a  Assessoria  de 
Gestão Estratégica – AGE, para geri-lo.



abril 

Projeto  Direitos  Trabalhistas  dos  Adolescentes  –  Com  a 
finalidade  de  sensibilizar  e  orientar  os  Conselheiros 
Tutelares quanto aos direitos trabalhistas dos adolescentes, 
na  conformidade  do  que  dispõe  a  Lei  8.069/90  -ECA,  o 
projeto “  Direitos Trabalhistas dos Adolescentes” foi aberto 
no mês de abril e se estendeu até o mês de agosto/2014. 
Foram  realizadas  palestras  e/ou  audiências  públicas  na 
Capital do Estado e em mais 13 Municípios (a previsão era 
de 10),  quais sejam:  Campina Grande,  Catolé do Rocha, 
Guarabira,  Patos,  Sousa,  Cajazeiras,  Picuí,  Itaporanga, 
Monteiro e Princesa Izabel, Santa Luzia e Tacima.

maio

Dia  das  mães  com  arte  –  A  Assessoria  de  Gestão 
Estratégica abriu inscrições para que as servidoras do TRT 
enviassem receitas de comidas que foram compiladas em 
um  livro  virtual,  distribuído,  em  forma  de  CD  para  as 
mamães participantes e disponibilizado na página da AGE 
para os demais servidores com o título “Receitas da mamãe 
2014”. 

outubro

Divulgado o resultado da Pesquisa de Clima Organizacional 
e de satisfação, realizada anualmente, por meio da qual a 
Administração do TRT buscou levantar o nível de satisfação 
e  envolvimento  dos  magistrados,  servidores  e  usuários 
sobre o ambiente de trabalho. Tais dados serviram para a 
construção  do  Planejamento  Estratégico  para  o  período 
2015/2020.

dezembro

XVIII Semana Cultural – A Feira de Habilidades aconteceu 
na Área de Integração Cultural da Sede do TRT, no período 
de 15 a 19 de dezembro e teve roupas, bijuterias, calçados, 
bolsas,  brinquedos, quadros, pinturas em geral,  cerâmica, 
bordados, flores, sabonetes, velas, embalagens, utensílios 
de cozinha,de uso doméstico e muito mais.


