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O Tribunal promoveu,  entre 24 e 28 de outubro,  a Semana
do Servidor ,  com foco no tema "Saúde,  Bem-Estar  e
Sustentabil idade" .  Nos prédios da capital ,  foram real izadas
atividades que incluíram campanhas de vacinação e de
conscientização da saúde renal ,  c i rcuito saúde,  ginást ica
laboral ,  feir inha saudável ,  “bicisuco” (at ividade f ís ica e
al imentação saudável)  e massagens.

No dia 27,  no Prédio Sede,  o evento foi  aberto pela Des.
Rosemary de Oliveira Pires Afonso ,  2ª  vice-presidente,
ouvidora e diretora da Escola Judicial ,  representando o
presidente,  Des.  Ricardo Antônio Mohallem .  Foram
ministradas,  com transmissão simultânea no YouTube,  as
palestras "Rotina e Sobrevivência" ,  " Inclusão e
Acessibi l idade" e "Trabalho e saúde no Poder Judiciár io" .

No mesmo dia ,  a  Associação Querubins,  formada por
cr ianças e jovens em situação de vulnerabil idade social ,
emocionou a todos com apresentação de percussão musical .
Após,  houve a palestra "Ecologia do ser  e bem-viver" ,  do
l íder indígena,  ambiental ista ,  f i lósofo e escr itor  Ai l ton
Krenak.

Est iveram presentes os desembargadores Fernando Luiz
Gonçalves Rios Neto,  Manoel Barbosa da Si lva,  Denise Alves
Horta,  Sebastião Geraldo de Oliveira ,  Ana Maria Amorim
Rebouças;  os juízes Maria Raquel Ferraz Zagari  Valentim e
Leonardo Vieira Wandell i ,  este do TRT da 9ª Região;  bem
como o secretár io de Saúde,  Dr .  Geraldo Mendes Diniz ,  e o
diretor-geral ,  Carlos Athayde Valadares Viegas ,  que prestou
homenagem aos servidores Dea Marisa Neves Soares,
Antonio Márcio Marciano e Hitalo Fernandes Miné Diniz .
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Dia do Servidor Público.

Programa de Residência Jur ídica .

Saiba mais sobre inovação.

VOCÊ SABE O QUE É INOVAÇÃO?
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Inovação é um tema da moda,  não é? Mas você já parou para
pesquisar  o que a palavra s ignif ica? " Inovação" vem do
verbo innovare ,  que,  em lat im,  quer dizer  renovação,
restauração.

Jeffrey Baumgartner ,  autor renomado da área,  def ine
inovação como a implementação de ideias cr iat ivas para
gerar valor .  Já  Paul  Hobcraft ,  também especial ista no
assunto,  diz  que se trata da maneira fundamental  pela qual
empresas agregam valor constante aos negócios ou à vida
de seus cl ientes e ,  consequentemente,  aos stakeholders
(partes interessadas) .

De acordo com a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) ,  entidade que trabalha
a f im de construir  soluções para desaf ios sociais ,
econômicos e ambientais ,  inovação para o setor público é
uma estratégia proativa que pode ser  ut i l izada para
responder ,  adaptar-se ou preparar-se para um novo
contexto.

Na Just iça do Trabalho,  o que se espera da inovação é a
cr iação de algo signif icat ivamente melhor ,  que gere valor  a
seus usuários ,  especialmente aos jur isdicionados.
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A Secretar ia de Gestão
Estratégica (SEGE) fez-se
presente na recepção dos
primeiros residentes
jur ídicos admitidos no
Tribunal ( foto abaixo) .

Em 3 de novembro,  o
servidor Olavo de Oliveira
Dantas  apresentou aos
residentes o Plano
Estratégico,  bem como
explicações sobre a teoria
da agência ,  governança
pública e o impacto da
contr ibuição individual  no
atingimento da missão
inst itucional .
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INOVE-SE

Você tem ideias inovadoras?
Já cr iou ou gostar ia de cr iar

algo para melhorar os
serviços do Tribunal?

Compart i lhe sua proposta
com o Laboratório de

Inovação e dos Objet ivos de
Desenvolvimento

Sustentável  (LIODS) :
 

l iods@trt3. jus.br

https://www.facebook.com/trtmgoficial
https://www.instagram.com/trt_mg_oficial/
https://www.youtube.com/trtmgoficial
https://www.tiktok.com/@trtmgoficial
https://twitter.com/trtmgoficial
https://www.youtube.com/watch?v=LOIm3G-sYn8&t=1821s
https://portal.trt3.jus.br/internet
https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-institucionais/trt-mg-da-inicio-ao-programa-de-residencia-juridica

