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RELATÓRIO MAIO 

Ações de Saúde:

I SEMANA DA SAÚDE DE 2018

Dia 7 de maio foi feita a divulgação do material da I Semana da Saúde, via e-mail, 

Whatsapp, mídia indoor e murais. 

• abertura  da  I  Semana  da  Saúde  de  2018,  aconteceu  no  dia  8  de  maio  onde  foi  feita  a

apresentação do Stand Up Comedy: “Servidor serve pra quê?”, com o servidor do TJMA,

Clayton Bezerra. 



Logo depois, no Espaço Laboral tivemos verificação de pressão arterial e teste de glicemia

capilar, de 9 às 14 h, com 32 participantes. E também duas aulas de Tai Chi Chuan, 11 h e 12

h. 

Durante toda a manhã na Seção de Saúde, realizamos 29 Testes Rápidos de sífilis e hepatite

B e C, com aconselhamento psicológico.

• No dia 09 de maio, de 9 às 14 h, continuamos com a verificação de pressão arterial e teste de

glicemia capilar com 67 participantes, no Espaço Laboral. Lá também tivemos outras ações

como: Reflexologia Podal e Massagem Relaxante.  Foram realizados 28 atendimentos de

reflexologia podal e 35 de massagem relaxante, entre membros, servidores e terceirizados.

Na Seção de Saúde, foram realizados 30 Testes  Rápidos de sífilis e hepatite B e C com

aconselhamento  psicológico  e  também  serviços  de  Acupuntura,  Ventosaterapia  e

Auriculoterapia, com 25 participantes ao todo.

• A Vacinação aconteceu no dia 11 de maio, na Seção de Saúde Funcional, de 9 às 14 h, para

membros,  servidores  e  terceirizados.  As  vacinas  disponibilizadas  foram Hepatite  B,  Dt,

Febre Amarela e Gripe. No total, foram 365 pessoas vacinadas.

Neste dia, também foram oferecidos serviços de Reflexologia Podal e Massagem

Relaxante. No total de 10 e 22 atendimentos, respectivamente. 



• A comemoração do Dia das Mães foi realizada no dia 14 de maio no auditório da PGJ, com

abertura feita pelo Procurador Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho. Logo depois,

tivemos uma palestra “Como ter um guarda-roupa eficiente”, com a servidora do MPMA,

Hérica Soares que também trabalha com consultoria de estilo.

E no Espaço de Artes Márcia Sandes foi instalado um totem de fotos instantâneas, no qual as

mães tiravam fotos e postavam em seu Instagram pessoal com a “#maesdomp” e depois

recebiam as fotos reveladas no mesmo instante. 

Respeitosamente,

Thátya Marinho

Assessor técnico IV 


