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O Programa de Sustentabilidade INTEGRAR, instituído pelo Ministério
Público do Maranhão, surgiu em novembro de 2016 como resposta aos
anseios sociais, através de seis eixos: 1 – Uso racional dos recursos naturais
e bens públicos; 2 – Gestão adequada dos resíduos gerados; 3 – Qualidade
de vida no ambiente de trabalho; 4 – Sensibilização e capacitação; 5 –
Licitações sustentáveis; 6 – Obras e reformas sustentáveis.
Desde sua implantação, inúmeras iniciativas foram realizadas,
especialmente as ações na vertente de saúde funcional e da qualidade de
vida. A valorização humana, assim, é tratada com grande prioridade,
estimulando o grau de satisfação da pessoa com o ambiente de trabalho, a
promoção da saúde e a integração social, sempre com foco nas premissas de
Solidariedade, Eficiência e Resolutividade – SER.
De forma inovadora, o INTEGRAR atua no dia a dia do servidor através
de ações como: a) atendimento ambulatorial permanente (664 atendimentos
médicos, 1.077 atendimentos odontológicos, 244 atendimentos Psicológicos e
365 pessoas vacinadas no ano de 2017); b) doações de sangue fruto de
campanhas internas (43); c) Adoção das cores das Campanhas de Saúde da
OMS; d) aulas de ginástica laboral com orientação de fisioterapeuta (997
aulas); e) Reativação do Coral; f) Instituição do “Café com o PGJ” como
ferramenta de integração entre a alta administração e os setores; g)
Realização de diversos eventos temáticos (como a “Feirinha de Nutrição”,
exposições artísticas de materiais reciclados, semana de combate à
hipertensão, feira de alimentos naturais e orgânicos e etc.); h) Implantação da
ação “Ler e Integrar”, através da doação e adoção coletiva de livros, entre
outras.
O objetivo do Programa INTEGRAR é promover o desenvolvimento
sustentável sem desperdícios de bens e recursos e, especialmente,
proporcionar um ambiente de trabalho sadio e prazeroso para todos. O
servidor público satisfeito presta um serviço de excelência para a sociedade!

