N. 4 I Jun. 2022
TRT2 Notícias Administrativas em destaque

A 11ª Outorga de Comendas da Ordem do Mérito será realizada em 30 de
junho
A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho tem por finalidade agraciar
personalidades ou instituições, nacionais ou estrangeiras, que tenham se
destacado por suas atividades socioculturais, no ramo do Direito do Trabalho ou
prestado relevantes serviços a esta Especializada.
A entrega de comendas e condecorações da Ordem do Mérito é bienal e acontece
nos anos ímpares. No entanto, em 2021 não foi possível a sua realização em
virtude da pandemia pela Covid-19.
A solenidade para entrega das comendas será realizada no Plenário do Ed. Sede,
no dia 30 de junho, a partir das 17h. Clique aqui e acesse a lista dos(as)
homenageados(as).
Galeria de Presidentes receberá retrato da Des. Rilma Aparecida Hemetério
A solenidade para aposição do retrato da Desembargadora Rilma Aparecida
Hemetério, na Galeria de Presidentes, será realizada no dia 29 de junho, às 17h.
Inaugurada em março de 1997, no 24º andar do Edifício Sede, a galeria conta com
fotografias dos(as) ex-presidentes deste Tribunal.
Retomada das atividades presenciais no Ed. Sede
A partir de 14 de junho, o acesso ao Ed. Sede foi disponibilizado para
servidores(as) e magistrados(as) trabalharem na modalidade presencial.

A medida foi adotada em cumprimento ao Ofício Circular Conjunto
CSJT.GP.GVP.CGJT n° 36, que ressaltou a necessidade de presença física dos(as)
magistrados(as) nas unidades judiciárias de 1º e 2º graus.
Os serviços na estrutura do prédio, que gerarem ruído excessivo, poderão ser
interrompidos temporariamente, a fim de viabilizar a realização de sessões de
julgamento presenciais e outros eventos.
(Ofício Circular GP TRT2 n. 12/2022)
Instalado túnel no Edifício Sede para garantir a segurança das pessoas
A partir de junho o Ed. Sede passou a contar com um túnel para proteção de
pedestres e veículos durante as obras da fachada. A circulação de pessoas e de
veículos está restrita ao interior da passarela coberta, que os conduzirá com
segurança à porta principal e à recepção.
Enquanto perdurar a obra de demolição, o acesso ao pátio da frente e à área
externa da Torre B estão restritos, e o mastro da cancela da Torre A permanecerá
sem uso.
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