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O exercício laborativo e o ambiente de trabalho desempenham forte influência 

na qualidade de vida dos indivíduos, refletindo também na efetividade dos 

serviços prestados. Com o objetivo de promover o desenvolvimento pessoal e 

profissional, a melhoria do ambiente de trabalho e da qualidade de vida, em 

outubro de 2013, foi criado o Comitê de Saúde e Qualidade de Vida no 

Trabalho - SQVT no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, 

integrado por integrantes da instituição. O Comitê, por meio de regimento 

próprio, implementa ações planejadas e regulares de desenvolvimento de 

pessoas nas diversas esferas, física, mental, social e espiritual, estimulando o 

autocuidado e as boas relações interpessoais. Dentre as diversas ações, inclui-se 

a realização de capacitações e treinamentos, com temáticas como 

relacionamento interpessoal e psicologia positiva, valorização da vida e 

prevenção do suicídio; atividades vivenciais de autoconhecimento, meditação e 

prática de Reiki (terapia natural japonesa para redução do estresse); campanhas 

e divulgação de materiais informativos, como cuidados com a saúde. 

Semanalmente, são ofertadas aulas de ginástica laboral nos diversos setores, 

coordenadas por um educador físico e realizados ensaios do coral “Vozes do 

MP”, composto por integrantes e seus familiares com objetivo de integração. 

Quinzenalmente, o “Momento de Equilíbrio” oferece aos participantes uma 

oportunidade de integração, relaxamento e reflexão, com o objetivo de 

vivenciarem o cotidiano laboral com mais tranquilidade, alegria e fraternidade. 

Em 2017, o Conselho Nacional do Ministério Público recomendou a 

implementação da Política Nacional de Gestão de Pessoas, ampliando a visão 

de saúde e ressaltando a valorização da motivação dos integrantes e do 

fortalecimento do potencial humano, aliando as estratégias e os valores da 

organização, diante disso, o SQVT intensificou e ampliou suas atividades. O 

olhar diferenciado sobre as pessoas e o investimento da Instituição na qualidade 

de vida do trabalhador, bem como a disseminação do conhecimento, contribui 

efetivamente para a mudança de hábitos e adoção de um estilo de vida mais 

saudável, melhorando, portanto, o desempenho dos servidores, membros e 

colaboradores do MPPI, garantindo melhoria na prestação de serviço à 

sociedade.  
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