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 Excelentíssimos Desembargadores e 
Desembargadoras deste Tribunal, Juízes e Juízas, 
Servidores e Servidoras, Advogados, Advogadas, 
Senhoras e Senhores.  
 
Bom Dia! 
 
É com imensa satisfação que fazemos hoje a entrega 
das novas instalações do Serviço de Saúde do 
Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão. 
Reivindicação antiga de magistrados e servidores, 
esta solenidade representa simbolicamente a busca 
constante do Tribunal Regional do Trabalho do 
Maranhão pela valorização das pessoas. 
Aproveito esta oportunidade para anunciar, em 
primeira mão, que nosso planejamento estratégico 
contemplará a humanização como valor institucional 
orientador das nossas práticas. Além da 
valorização das pessoas, tema que por si só 
sugere, o estabelecimento de iniciativas 
estratégicas com foco na gestão de pessoas, 
queremos dar um passo adiante na busca da 
satisfação de quem faz a Justiça. Eleger também a 
humanização como valor estratégico implica em 
entender as necessidades do indivíduo, enquanto 
ser humano, com suas diferenças, habilidades, 
competências, atitudes, criatividade e espírito 
inovador. O conjunto desses atributos remete a uma 



pessoa feliz, do ponto de vista do bem-estar 
físico, mental e emocional.  
É isso que buscamos. Na nossa gestão, fizemos 
questão implantar os exames periódicos como 
prática continuada na busca pela melhoria da 
qualidade de vida. O Serviço de Saúde também tem 
feito o acompanhamento sistemático do controle e 
prevenção de diabetes e controle e prevenção da 
pressão arterial. Ainda no atendimento médico, 
temos dado agilidade ao atendimento das perícias 
médicas. Na odontologia, além do atendimento a 
magistrados e servidores, ampliamos esse serviço 
para que nossos terceirizados e estagiários também 
possa ter uma boa qualidade de vida. A licitação 
para a retomada do Programa de Ginástica Laboral 
já está em fase de conclusão e agora não só para o 
prazo de um ano, mas para que um contrato que 
tenha duração de 60 meses.  
 
Ainda este ano realizamos a campanha de vacinação 
contra a gripe HUN1 e sazonal e pela primeira vez, 
o atendimento será extensivo aos magistrados e 
servidores que empregam sua força de trabalho nas 
varas do interior do Estado. Na busca pela 
melhoria da qualidade de vida, entendendo que o 
ser humano, precisa estar saudável em sua 
totalidade, tendo mente, corpo e alma sãos, 
estamos apostando numa iniciativa pioneira. É a 
iniciativa estratégica Doze Leis da Qualidade de 
Vida, no qual um grupo de servidores tem aprendido 
os princípios da qualidade de vida para que se 
tornem multiplicadores, em suas unidades de 
trabalho. Assim, esperamos estar contribuindo para 
promover a saúde emocional, gerar prazer de viver 
e superar conflitos sociais, como ensina Augusto 
Cury, autor do Programa da Inteligência Emocional 
(PAIC), base para o projeto que estamos 
desenvolvendo aqui no TRT do Maranhão. O PAIC é o 
programa da Academia de Inteligência de Qualidade 
de Vida, programa educacional, filosófico e 
psicológico.  
Reconhecemos que o maior patrimônio as pessoas que 
aqui está, empregando seu talento, para melhorar a 
nossa instituição. Não basta apenas ter 



infraestrutura, tecnologia, orçamento, sem o ser 
humano, que é a base de toda instituição. Por 
isso, jamais podemos perder de vista o desejo de 
buscar sempre e sempre o melhor para que nosso 
ambiente de trabalho possa ser cada vez mais 
saudável, mais feliz e que contribua 
significativamente como uma porção substancial de 
nossa realização pessoal e melhoria da qualidade 
de vida. 
  Muito obrigada.  
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