ESCRITÓRIO DE PROJETOS

(ANO-2018)

PROGRAMAS, PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Programa

Iniciativas Estratégicas

Ações Relacionadas
Campanha “Mulher, fonte de vida! TRT16 por sua saúde”.
Distribuição de vasos de flores e confecção de cartazes com o símbolo da
campanha Outubro Rosa, nos setores do TRT e do Fórum Astolfo Serra.

"Saúde da Mulher"
Unidade Responsável: Seção
de Saúde

Ações educativas e preventivas voltadas ao
diagnóstico precoce, visando resguardar a
saúde de magistradas e servidoras.

Iluminação da fachada do prédio-sede e do Fórum Astolfo Serra.

Caminhada pela Prevenção ao Câncer de Mama.
Realização do "Chá Rosa ". Homenagens e depoimentos de servidoras e
convidadas.
Palestra com tema “Prevenção ao Câncer de Mama”, proferida pela médica
ginecologista Terezinha Magalhães.

Campanha Carnaval Seguro

Distribuição de preservativos, incentivando a prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis.
Iluminação da fachada do prédio-sede e do Fórum Astolfo Serra.

Reativação dos restaurantes no predio-sede e Fórum Astolfo Serra.
Programa Trabalho Seguro
Parceria com a Superintendência Regional do Trabalho, para atividades
alusivas ao Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes do Trabalho

Palestras com os temas “O Sentido do Trabalho” e “Qualidade de Vida e
Trabalho”
Realização de testes de glicemia e orientações quanto ao diagnóstico e
prevenção do Diabetes Mellitus . Controle de Diabetes, Obesidade e Pressão
Arterial.

" Qualidade de Vida"
Campanha "A prevenção está em suas mãos"
Unidade Responsável: Seção
Calendário de Vacinação contra o vírus H1N1
de Saúde

Orientação para a prevenção e controle de doenças cardiovasculares.
Campanha “Dê um drible no preconceito: cuide de sua Saúde”
Testes rápido de hepatite (B e C), sífilis e glicemia, além de aferição de pressão
arterial, peso e circunferência abdominal.
Projeto "Novembro Azul "

Torneio de futebol entre terceirizados e servidores, dentre uma das atividades
de incentivo ao bem estar, prática de atividades voltadas à saúde.
Roda de conversa e orientações com os médicos Gustavo Duarte Rodrigues,
Antônio Duarte Ferreira Júnior e com a nutricionista, Daniele Iza de Carvalho
Maciel

"Saúde Mental "
Unidade Responsável: Seção
de Saúde

Campanha "Dezembro Vermelho "

Campanha de Prevenção ao HIV, AIDS e outras DST com realização de testes
de HIV, Sífilis e Hepatites B e C.

Campanha "Setembro Amarelo "

Com slogan "Às vezes, o silêncio grita. Fique alerta à vida". Apresentação de
palestras sobre a prevenção do suicídio.

Diagnóstico de Saúde Mental

Aplicação de um Questionário de Avaliação BECK
Banheiros masculinos e femininos de todos os andares do prédio-sede.
Demarcação de garagens no prédio sede e Fórum Astolfo Serra.
Calçada externa do anexo C do prédio-sede

Construção de rampa de acesso do Anexo C ao prédio-sede.
Instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA
Reformas em diversas Varas do Trabalho (pintura, limpeza, impermeabilização,
adequação elétrica e reparos diversos)
Reparos e readequações na calçada externa do prédio-sede
Reforma geral da fachada, adaptação e
modernização de espaços físicos,instalações
"Reestruturação Física"
Requalificação do revestimento da fachada do Fórum Astolfo Serra
elétricas, mobiliários e equipamentos,
Unidades Responsáveis: Seção
assegurando os padrões internacionais de
de Engenharia e Coordenadoria
Acessibilidade, Ergonomia e Normas Técnicas Afixação de placas de identificação visual em unidades do prédio-sede
de Serviços Gerais
de Segurança.
(Dentre os quais
enumeraremos sucintamente )
Novas instalações das unidades Setor Gráfico, Almoxarifado, Marcenaria, o
setor de Cerimonial
Readequação do hall dos elevadores no prédio-sede.
Criação do Espaço de Convivência para os Terceirizados
Reparo da infiltração na fachada prédio-sede (Gestão Estratégica, Escola
Judicial, Diretoria Geral).
Adaptações nos restaurantes do Fórum Astolfo Serra e do prédio-sede.
Instalação de equipamento de segurança Raio-X no hall de acesso dos prédios
do Fórum Astolfo Serra e prédio-sede.
Recuperação estrutural da sala dos geradores de energia.

Campanha de arrecadação de frascos para acondicionamento de leite materno
para a Maternidade Marly Sarney
Campanha "Doe uma semente para a Mãe Natureza!", distribuição de plantas
frutíferas.
Campanha "Resíduos Eletrônicos: Faça um Descarte Consciente", coleta e a
destinação adequada dos resíduos eletrônicos.
Plano de Logística Sustentável - PLS
Assinatura de Termo de Cooperação Técnica com a Companhia de Energia do
Maranhão – CEMAR para substituição gratuita de 1.600 lâmpadas LED.
Palestra "E eu com isso?" conscientização e esclarecimentos da política
socioambiental deste tribunal, bem como apresentação do Plano de Logística
Sustentável.

"TRT16 Sustentável"
Unidade Responsável: Setor
Socioambiental

Campanha 'Vá de Escadas'
Gincana Solidária para arrecadação de alimentos não perecíveis
Arrecadação de lenços e alimentos não perecíveis para o Aldenora Belo
TRT Solidário
Arrecadação de itens de higiene pessoal para o lar dos idosos
Campanha 'Não é Mito', arrecadação de lacres para o Instituto Entre Rodas
Projeto "Carrinho da Leitura"

Espaço destinado ao empréstimos e troca de livros, revistas e materiais
didáticos.
Encontros envolvendo magistrados e gestores administrativos para definir
diretrizes administrativas.

Gestão Participativa

Consulta Pública para aprovação de metas nacionais
Reuniões de Análise Estratégica

"TRT16 Estratégico "
Unidade Responsável:

Criação de ícones de acesso com ferramentas aos sistemas judiciais

Coordenadoria de Gestão
Estratégica

Disponibilização do Sistema de Acompanhamento de Metas (SIAME)
Reestruturação do Portal da Estratégia

Disponibilização do Relatório de Desempenho das Metas
Aquisição de solução de TI para acompanhamento das metas ( Sistema
PowerBi).
Reestruturação do Portal da Transparência, para adequação do ranking da
Transparência.
Realização de audiências itinerantes.

Celeridade Jurisdicional
"Efetividade Jurisdicional "
Unidade Responsável:
Presidência

Designação de pautas especiais de conciliação; Semana Nacional de
Conciliação, CEJUSC, JTe
Disponibilização do Sistema Núcleo de Apoio Virtual (NAV), permitindo o apoio
remoto entre unidade.
Aplicativo para smartphone com várias funcionalidades de acompanhamento
processual, permitindo inclusive a conciliação.

Inovação em Processo Eletrônico
Migração dos Sistemas Legados para o PJe/JT, via módulo "Cadastramento da
Liquidação,execução e conhecimento (CCLE)".
"Valorização da Memória "
Unidade Responsável: Centro
de Memória e Cultura

"Gestão de Pessoas " Unidade
Responsável: Coordenadoria de
Gestão de Pessoas

Recebimento para guarda e conservação, a medalha e o diploma do Mérito
Jurídico Domingos Perdigão.
Preservação da Memória Institucional
Exposição "Centenário Josué Montello" - Semana Nacional de Arquivos "Governança, Memória e Herança".
Reestruturação do Quadro de Pessoal

Implantação da Resolução CNJ 219/2016 - equalizar a distribuição da força de
trabalho entre 1º e 2º graus, proporcionalmente à demanda de processos.

Política de Gestão de Pessoas

Elaboração e aprovação da Política de Gestão de Pessoas e do Plano Diretor
da Gestão de Pessoas.
Elaboração de livreto dos "100 dias de Gestão", com as atividades
desenvolvidas, nas Varas do Trabalho, no prédio-sede e FAS.

Publicação de campanhas e informativos no banner eletrônico do portal
Publicações e atualização das mídias e redes sociais, garantindo informações
diretas, rápidas e em primeira mão para os seguidores das redes.
Elaboração de elementos visuais e seus respectivos slogans para divulgação
de campanhas e projetos institucionais

"Gestão da Comunicação "
Unidade Responsável: Seção
de Comunicação

Criação da rede social WhatsApp Institucional, para recebimento de informe,
notícias, convites e demais informações de interesse da Justiça do Trabalho.
Política de Gestão da Comunicação

Utilização do E-mail Marketing, para o envio de mensagens diretas ao e-mail
institucional dos servidores, magistrados, setores Varas do Trabalho,
aposentados e pensionistas.
Wallpaper, publicações de informações e campanhas nas telas de inicialização
dos usuários nos seus respectivos computadores.
Cobertura jornalística dos eventos institucionais, por meio da produção de
notícias, fotografias e divulgação em redes sociais
Divulgação de campanhas por meio de outdoor e backbus.

Elaboração da Revista Edição "Aniversário de 30 anos do TRT16".
Nota1: O Portfólio de Projetos de TIC encontram-se disponível no portal de Governança de TIC (https://governancatic.trt16.jus.br/index.php/monitoramento/projetos-detic?showall=1&limitstart=)

