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Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da JFSE foi lançado na última sexta, 21 
Na manhã da última sexta-feira, 21, foi lançado o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) da JFSE. O 
evento, realizado a partir das 9h, no auditório do TRT20, contou com maciça adesão de magistrados e servidores e 
marcou a autorização, pela Direção do Foro, da implantação do programa no âmbito da Seção Judiciária de 
Sergipe. Logo após a assinatura do programa, os servidores acompanharam a apresentação teatral do ator Kassem, 
um momento de descontração que contou com a interação do público presente, falando sobre bem-estar, alegria, 
alimentação saudável, atividade física e descanso de uma maneira muito divertida. 
Apresentação 
Em seguida, os servidores Márcia Oliveira e Thiago Côrtes, membros do Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho, 
apresentaram o comitê - sua formação, missão, visão, valores e principais tarefas realizadas ao longo de cinco 
meses de reuniões - e o programa.  Eles enfatizaram que o PQVT busca atender a uma crescente demanda dos 
servidores nas áreas de saúde, socialização, estrutura física, ergonomia, prevenção contra doenças decorrentes da 
atividade laboral e redução do absenteísmo. Os servidores também citaram  algumas ações a serem desenvolvidas 
por meio do programa foram apresentadas, como a avaliação do mobiliário por profissional habilitado; 
homenagens aos servidores do ano; formação de um banco de talentos; e realização de ginástica laboral nas 
unidades. 
Palestras 
Após a apresentação do PQVT pelos integrantes do comitê, o professor André Britto ministrou palestra sobre 
‘mindfulness’, uma prática que pode ajudar a reduzir o estresse e melhorar a qualidade de vida. O Chefe da Divisão 
de Planos e Programas do TJSE, Thyago Avelino, compartilhou sua experiência com a implantação de ações e 
programas que têm como foco a melhoria da qualidade de vida dos servidores. Logo após a palestra do servidor do 
TJSE, foi a vez do educador físico Charles Nardelli e do fisioterapeuta Tarcísio Martins falarem sobre a importância 
da atividade física para a saúde e das pausas no trabalho.  
Encerramento 
Para encerrar o lançamento do PQVT, o vice-diretor do Foro, juiz federal Gilton Batista Brito, e o juiz titular da 
Subseção de Itabaiana, Tiago Brasileiro, agradeceram a presença de todos e convidaram os membros do comitê 
para subirem ao palco. Na ocasião, eles agradeceram ao TRT20 pela cessão do espaço e ao diretor do Foro, que 
confiou no trabalho autônomo do comitê. “A JFSE é a terceira Seção Judiciária mais produtiva do país. Nossa 
missão está sendo cumprida, agora é hora de cuidarmos de nós. Hoje foi dado o pontapé inicial, há muito trabalho 
pela frente para que possamos dizer com verdade ‘É legal trabalhar aqui’”, destacou. 


