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• A Rede Rio de Sustentabilidade nas Instituições Públicas é constituída de 
órgãos e entidades públicas sediados no Estado do Rio de Janeiro e demais 
interessados, visando fomentar e estimular o desenvolvimento 
sustentável, permitindo mudanças estruturantes no sistema econômico, 
político e social, através da compreensão de como agem os órgãos 
públicos no Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A participação é voluntária e colaborativa, para troca de experiências e de 
informações, articulação de parcerias e sinergias, sem ônus para qualquer 
dos aderentes. Revela-se em um instrumento facilitador para o gestor 
público no que tange à elaboração, com efetividade e eficiência, de 
políticas públicas, com vistas à inserção de informação e estrutura 
sustentável para o governo e para a sociedade.  

Rede Rio de Sustentabilidade 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3332639/upload_00008235/e0d7635f-7162-4359-bc58-d828a40d58ea?t=1460485715135
http://www.mprj.mp.br/image/image_gallery?uuid=1903c973-4e9b-4330-85ea-f08e168f888e&groupId=112957


No dia 1 de junho de 
2015 a ministra do Meio 
Ambiente, Izabela 
Teixeira, assinou um 
protocolo de intenções 
com o Tribunal de Justiça 
do estado do Rio de 
Janeiro. O objetivo foi 
ampliar ainda mais a 
parceria e a cooperação 
técnica entre os dois 
órgãos. Na mesma data 
foi inaugurada,  na Lâmina 

I do TJRJ, a sala da Rede Rio 

de Sustentabilidade.    

Rede Rio de Sustentabilidade 
O Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro 
(TJRJ), o Instituto de 
Pesquisas Jardim 
Botânico, o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) 
e o Ministério Público 
estadual (MP) assinaram 
protocolo de intenções 
para estabelecer a Rede 
Rio de Sustentabilidade.  

https://www.facebook.com/1599094767022407/photos/pcb.1599341160331101/1599340856997798/?type=3
https://www.facebook.com/1599094767022407/photos/pcb.1599341160331101/1599340853664465/?type=3
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Eixos Temáticos 

• A Rede possui uma Coordenação Geral, um Comitê Estratégico, um Comitê de 
Governança, um Comitê Executivo e sete Comitês Temáticos, organizados por eixos 
a seguir listados:  

 
1. Uso racional dos recursos naturais e bens públicos,  
2. Gestão adequada dos resíduos gerados,  
3. Educação e sensibilização ambiental,  
4. Qualidade de vida no ambiente de trabalho,  
5. Licitações Sustentáveis,  
6. Construções sustentáveis  
7. Responsabilidade Socioambiental.  
 
• São realizadas reuniões mensais em cada um dos sete eixos temáticos, nas quais 

são trocadas experiências e apresentadas para o grupo as boas práticas adotadas 
em cada um dos órgãos, além das dificuldades enfrentadas com propostas de 
solução e treinamentos dos servidores envolvidos com a temática ambiental. 

    

https://www.facebook.com/Rede-Rio-de-Sustentabilidade 
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Qualidade de Vida 
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• ANS 

• BNDES 

• CISCEA CTCEA 

• ENSP/Fiocruz 

• Finep 

• Furnas 

• HEMORIO 

• HFL 

• JB  

• NERJ 

• TER 

• TRT 

• UFF 
 

Empresas que responderam o  
Questionário de Qualidade de Vida 

13  EMPRESAS 



Questionário de Qualidade de Vida 

2º. Questão: 

 Observações: 
• Sim, e ações em adequação ergonômica dos postos de trabalho. 
• Sim, conforme demanda dos setores e capacidade de sua equipe técnica. Temos uma manual de aquisição de mobiliário 

adequado dentro das normas de ergonomia. 
• A empresa realiza atividades pontuais de blitz postural, e utiliza-se de mobiliário ergonômico. 
• Sim. Ainda que precariamente, já existem estudos de readequação de mobiliário e ambiência e propostas  em análise para 

realização de ginástica laboral. 
• Sim, realiza avaliação nos postos de trabalho, feita por Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. Essa avaliação verifica se o 

espaço utilizado está adequado à execução das tarefas, além de dar orientação postural e sugestões de adequação.  
• A instituição lançou em 09/06/15 o Guia de Inclusão de Critérios Sustentáveis nas Contratações, no qual estabelece critérios 

ergonômicos para as aquisições de mobiliário de madeira e cadeiras com assentos e encostos em espuma. 

11 

2 

2. A empresa realiza estudos de ergonomia?  

Sim

Não



Questionário de Qualidade de Vida 

3º. Questão: 

 Observações: 
• Sim, oferece um posto de atendimento para qualquer trabalhador e plano de saúde opcional para servidores. As empresas de 

terceirização também oferecem plano de saúde para os seus trabalhadores. 
• A empresa oferece reembolso de plano de saúde para os empregados. 
• Existe a Medicina do Trabalho e o Pronto atendimento quando necessário. 
• Sim. O Ministério da Saúde integra o sistema SIASS e o Núcleo Regional tem o Programa de Atenção à Saúde do Servidor, com 

equipe multiprofissional disponível de segunda a sexta no local de trabalho. 
• Sim, através da Seção Médica da CASQ presta atendimento em várias especialidades. Realiza vários procedimentos como 

aferição de glicose, colesterol e participamos de vários programas como antitabagismo, hipertensão arterial junto com a Seção 
de Qualidade de Vida do Servidor...  

• É oferecido um reembolso do valor pago ao plano de saúde particular, com valor fixo, ao titular e dependentes. Oferece também 
pronto atendimento médico e odontológico no Serviço de Saúde, localizado na Sede da Instituição. 

• Parcialmente, através do subsídio à Planos de Saúde. 
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2 

3. A sua Instituição  oferece assistência de 
saúde para a força de trabalho? 

Sim

Não
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3. A sua Instituição  oferece assistência de 
saúde para a força de trabalho? 

Sim

Não



Questionário de Qualidade de Vida 

4º. Questão: 

 Respostas: 
• No âmbito do PPRA e em rotinas de monitoramento do SESMT e da CIPA com geração de avaliações pontuais e ações preventivas 

ou de controle.  
• São feitos monitoramentos e estudos periódicos.. 
• De forma muito pontual, não existe ainda um setor estruturado para atender essa demanda nem na unidade (ENSP) e nem na 

instituição como um todo (Fiocruz). Temos o posto de atendimento (NUST) e alguns núcleos de biossegurança. 
• A empresa possui um grupo de saúde ocupacional e recebe anualmente Relatórios de PPRA e PCMSO. Eles dão orientação de 

como devem ser tratados eventuais riscos relacionados à saúde ocupacional e segurança. A empresa possui grau de risco 1. 
• Através de Exames Médicos Periódicos 
• Em cada função os profissionais utilizam os equipamentos de proteção aos riscos pertinentes a função exigidos por lei. 
• Apesar de não termos um profissional que atue diretamente nessa área, contamos com a pareceria da Fiocruz para elaboração do 

laudo pericial e demais recomendações. 
• O Programa de Atenção à Saúde do Servidor atua de forma educativa realizando campanhas de conscientização sobre cuidados 

com a saúde, realiza e acompanha os exames periódicos dos servidores, promove campanhas internas de vacinação e mantém 
uma equipe de escuta psicológica. 

• Através da Seção de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional da CASQ constituída por Médicos do Trabalho, Enfermeiros do 
Trabalho e Engenheiros de Segurança do Trabalho as diversas ações são desenvolvidas. 

• Risco I, atividades administrativas.  
• Existem, formalmente constituídas e atuantes, os seguintes comitês/ setores/ grupos de trabalho: Comitê de Biossegurança; 

Saúde dos Trabalhadores; Brigada de Incêndio; Gerenciamento de Resíduos; Comitê de responsabilidade sócio- ambiental (agora 
formalmente denominado A3P); Gerência de Risco; Gerência de Segurança do paciente. 

• Estamos implementando, este ano, o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). 
• Ginástica Laboral; Ações instituídas pelo endomarketing; Apoio para participação em corridas pedestres que ocorrem no Rio de 

Janeiro; Concursos internos; Festas para os funcionários.  
• Está em tramitação neste TRE a proposta de implementação do exame periódico de saúde o qual permitirá a identificação e 

tratamento dos riscos à saúde ocupacional e à segurança. 
 
 

Como são identificados os perigos e tratados os riscos 
relacionados à saúde ocupacional e à segurança? 



Questionário de Qualidade de Vida 

5º. Questão: 

 Respostas: 
• Ginástica Laboral. 
• 03 responderam que não existem ações . 
• Realizações de oficinas de gerenciamento de estresse e também de gestão do tempo. 
• Contratação de equipe de qualidade de vida composta por psicóloga, fisioterapeuta e professor de ginástica laboral. Juntos, 

desenvolvem ações que objetivam o bem-estar físico e psicológico do corpo funcional. Além disso, a equipe de gestão de pessoas 
desenvolve uma série de ações voltadas para a gestão do clima. A equipe de comunicação, em conjunto com a Área de gestão de 
pessoas também segue uma agenda de ações de endomarketing que também objetivam a interação dos empregados.  

• Sobremesa Cultural (horário de Almoço) - exposições culturais com conteúdos relativos aos diversos segmentos da arte e da cultura 
brasileira; Oficinas de Canto, Artesanato, Pintura, etc.; 

• O Programa de Melhoria da Qualidade de Vida mantém uma agenda de atividades recreativas, laborativas e educativas que tem o 
objetivo de atingir não só o bem estar físico e mental do servidor como estimular o debate e discussões de temas atuais ... 

• Através da Seção Psicossocial realiza atendimentos individuais e de grupo, Desenvolve o Projeto Escola de Coluna, que inclui aulas 
teóricas básicas de biomecânica referentes à coluna, combinadas com atividades práticas de alongamento, fortalecimento e treino 
de posturas. A educação postural tem como finalidade capacitar a pessoa a se proteger de lesões durante suas atividades. 
Ambulatório de Acupuntura para tratar de diversas doenças por meio do reequilíbrio energético. Desenvolve ações de Prevenção de 
Agravos - campanhas educativas e informativas sistemáticas .Prática da dança de salão, Coro Experimental. 

• Lvantamento e acompanhamento dos casos de estresse por equipe Psicossocial (Assistente Social e Psicólogo) e Medicina do 
Trabalho. A oferta de atividades internas como Ginastica Laboral, Coral e Shiatsu e eventos com práticas de relaxamento e 
terapias alternativas como foco na diminuição do estresse e interação dos servidores.  

• Ginástica laboral; assistência de psicólogo e assistentes sociais (sob demanda); ações como a “Semana da Saúde”; cursos oferecidos 
pela ESACS (Escola de Capacitação dos servidores); corridas, caminhadas, trilhas e passeios culturais promovidos pelo “Clube da 
Corrida”; Grupo de Dança de Salão, Dança do Ventre, Teatro e Saraus promovidos pelo Grupo Servidores em Cena. 

• Concursos de gastronomia e de fotografia entre os servidores, sessões de shiatsu e massagem, ginástica laboral, aulas de atividades 
artísticas e ikebana, visando proporcionar momentos de tranqüilidade além de estimular a procura, por cada um dos participantes, 
de atividades que impactem positivamente sua  qualidade de vida. 

Informar as ações para diminuir o estresse e 
promover a interação dos servidores. 



Questionário de Qualidade de Vida 

6º. Questão: 

 Respostas: 
• 4 Empresas - não possuímos esse dado. 
• Não há uma estimativa dado que as ações são intersetoriais. 
• 8.953 
• 191. 
• Todos os 737 funcionários da empresa. 
• A participação não foi contabilizada. Devido a variedade das atividades e ações não foi possível fazer esta mensuração. 
• Cerca de 400 (de um total de 1200) 
• As ações atingem elevado percentual dentro de um universo de 518 servidores da Sede, além de participação, em menor escala, de 

servidores dos cartórios eleitorais. 
• Grupo de Dança de Salão (+ - 30 pessoas); Grupo de Dança do Ventre (+ - 20 pessoas); Grupo de Teatro (+ - 20 pessoas); Saraus (+ - 

50 pessoas). A quantidade de pessoas que assistem às apresentações artísticas varia de 30 a 80 pessoas, por apresentação ou 
evento.   

• Atividades recreativas e educativas (teatro, cinerj e oficinas) – 470 participantes; atividade física (dança) – 350 e terapia com reiki 
100 participantes; Nas ações de saúde, 90% dos servidores da unidade são contemplados com alguma ação ou educativa ou de 
atenção direta. 
 

Qual a quantidade de servidores que participaram 
de programas ou ações voltadas para a qualidade 

de vida no trabalho no último ano? 



Cronograma 2015/16: 

 Data Anfitrião Tema Participantes 

14/09/2015 Hospital Federal da 

Lagoa 

Inicio do Grupo Qualidade de Vida 25 

05/11/2015 HEMORIO Práticas de Qualidade de Vida 24 

10/12/2015 SERPRO Práticas de Qualidade de Vida 25 

08/03/2016  Jardim Botânico Prática  de Qualidade de Vida e Visita ao JB 17 

26/04/2016  DATAPREV Práticas de Qualidade de Vida 15 

17/05/2016  Hospital Cardoso 

Fontes 

Práticas de Qualidade de Vida 13 

21/06/2016  NERJ Práticas de Qualidade de Vida 36 

13/07/2016 Exército - 5ª DL Práticas de Qualidade de Vida e PQRio 25 

20/07/2016 Hospital Federal da 

Lagoa 

Sustentabilidade no HFL  47 

08 e 09 

2016  
---------------- Olimpíadas e Paraolimpíadas ---- 

18/10/2016 Fiocruz Mirian Cohen Práticas da FIOCRUZ x 

10/11/2016 CRA – Des. Jessé 

Torres e Haroldo 

Sustentabilidade e os Eixos Ambientais no 
Brasil e Alemanha 

85 

22/11/2016 Evento CRA – Dra. 

Roswitha Alemanha 

Sustentabilidade e os Eixos Ambientais no 
Brasil e Alemanha 

25 

13/12/2016 Confraternização TJ Reunião de confraternização no TJ x 



Reuniões realizadas em 2015 do 
Eixo Qualidade de Vida: 

• 14 de setembro de 2015 - 1ª reunião 
Local: Hospital Federal da Lagoa 
 
 
 
 
 
 
 

• 05 de novembro de 2015  
Local: HEMORIO 
Práticas de qualidade de vida que o HEMORIO trabalha atualmente: 
.        GRUPO DE CORRIDA E CAMINHADA ATLETA SANGUE BOM 
·         HEMOPASSEIO 
·         SALA DE VACINAÇÃO 
·         SORTUDO 
·         HEMOCINE 
·         GINASTICA LABORAL 
·         FESTA DO FUNCIONÁRIO 
·         BAZAR SOLIDÁRIO 
·         ENDOMARKETING TRABALHANDO A VALORIZAÇÃO DO FUNCIONÁRIO 
·         PALESTRAS SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS 10 de dezembro de 2015 no SERPRO 



Reuniões realizadas em 2015 do 
Eixo Qualidade de Vida: 

• 10 de dezembro de 2015  
Local: SERPRO         

A reunião do dia 10/12 foi um evento 

conjunto com o GEQUAL com o tema 

“CONSUMO RACIONAL E REUSO DA 

ÁGUA”, com apresentação da Equipe de 

Logística da Regional Rio de Janeiro 

do SERPRO. Foi uma excelente 

oportunidade de compartilhar conceitos 

e  práticas de gestão pública. 

As fotos mostram os diversos 

apresentadores no evento. 





Reunião no Jardim Botânico 





Reunião Dataprev 



Reunião HFCF 
Hospital Federal Cardoso Fontes 





Reunião no NERJ 



“VITAL" 

• 09:30 – RECEPÇÃO DOS PARTICIPANTES COM COFFEE COMPARTILHADO 

PARTICIPATIVO NO JARDIM DE BURLE MARX 

• 10:00 – ABERTURA - DRA. ROBERLI BICHARRA 

• 10:20 - SUSTENTABILIDADE NO HFL - COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE / A3P 

• 11:00 - COLETA SELETIVA - COMLURB 

• 12:00 – ENCERRAMENTO COM MÚSICA 

 

 

 

“SUSTENTABILIDADE: ATITUDES PARA UM MUNDO MELHOR” 

CONVITE  

20 DE JULHO DE 2016 
HFL PREOCUPADO COM A SUSTENTABILIDADE 

SOLICITA APOIO NA REDUÇÃO DO CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS E 

MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.  

PENSE E PARTICIPE!  

COMO POSSO CONTRIBUIR COM A SUSTENTABILIDADE? 

HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA - RUA JARDIM BOTÂNICO – 501  

JARDIM BOTÂNICO 



Reunião realizada no  HFL 

http://intranets/imagens/2016/07/pmqv.jpg


http://cra-rj.tv.br/video/reportagem-seminario-de-
administracao-saude-e-sustentabilidade/  

https://www.youtube.com/user/CRARJ
http://cra-rj.tv.br/video/reportagem-seminario-de-administracao-saude-e-sustentabilidade/
http://cra-rj.tv.br/video/reportagem-seminario-de-administracao-saude-e-sustentabilidade/
http://cra-rj.tv.br/video/reportagem-seminario-de-administracao-saude-e-sustentabilidade/
http://cra-rj.tv.br/video/reportagem-seminario-de-administracao-saude-e-sustentabilidade/
http://cra-rj.tv.br/video/reportagem-seminario-de-administracao-saude-e-sustentabilidade/
http://cra-rj.tv.br/video/reportagem-seminario-de-administracao-saude-e-sustentabilidade/
http://cra-rj.tv.br/video/reportagem-seminario-de-administracao-saude-e-sustentabilidade/
http://cra-rj.tv.br/video/reportagem-seminario-de-administracao-saude-e-sustentabilidade/
http://cra-rj.tv.br/video/reportagem-seminario-de-administracao-saude-e-sustentabilidade/
http://cra-rj.tv.br/video/reportagem-seminario-de-administracao-saude-e-sustentabilidade/
http://cra-rj.tv.br/video/reportagem-seminario-de-administracao-saude-e-sustentabilidade/
http://cra-rj.tv.br/video/reportagem-seminario-de-administracao-saude-e-sustentabilidade/
http://cra-rj.tv.br/video/reportagem-seminario-de-administracao-saude-e-sustentabilidade/
http://cra-rj.tv.br/video/reportagem-seminario-de-administracao-saude-e-sustentabilidade/
http://cra-rj.tv.br/video/reportagem-seminario-de-administracao-saude-e-sustentabilidade/
http://cra-rj.tv.br/video/reportagem-seminario-de-administracao-saude-e-sustentabilidade/
http://cra-rj.tv.br/video/reportagem-seminario-de-administracao-saude-e-sustentabilidade/




http://cra-rj.tv.br/video/seminario-de-administracao-
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Reunião realizada no  NAB-UFF 









Sugestões: 
1. Criação de um Banco de Boas Práticas; 

2. Realização de atividades de promoção da saúde no 

Grupo; 

3. Desenvolvimento de um evento anual (congresso, 

seminário sobre o tema em local ecologicamente 

correto com atividades de qualidade de vida) 

4. Reuniões mensais nas empresas participantes com 

apresentação dos indicadores e das práticas de 

qualidade de vida; 

5. Captação de novas empresas para participar do 

Grupo  Qualidade de Vida 



Opções de atividades de 
promoção de saúde no grupo: 

1. Seminários para trocas 

2. Piquenique na Lagoa 

3. Yoga no Parque Lage 

4. Corrida sangue Bom (Hemorio) 

5. Ações realizadas pelo Inca “Palestras” 

6. Bazar de troca (Jardim Botânico) 

7. Brechó (INTO) 

8. Show de Talentos (Hemorio) 

9. Encontros 

 

10. Responsabilidade social com coleta de alimentos 

e/ou roupas para instituições necessitadas. 



Contribuição da ALERJ  
 Foi divulgado no perfil da rede rio de sustentabilidade e a iniciativa da ALERJ e disponibilizo 

para o Eixo. 
 Um abraço, 
 Geiza Rocha 



Cronograma 2017 
Horário: de 9h às 13h 

 Data Anfitrião Tema 

06/04 Núcleo de Estudos em 

Biomassa e Gerenciamento 

de Agua - NAB – UFF 

Planejamento e Palestra sobre 

Sustentabilidade  com visita ao NAB  

Dra. Roswitha Mayer e Prof. 

Damasceno 

25/05 UFF – Campus Gragoatá Qualidade de Vida no trabalho: novas 

perspectivas na UFF 

7,21,28/06 Hospital Federal da Lagoa Curso de Compras Públicas 

Sustentáveis 

25/07 Ministério Público Experiência em Qualidade de Vida  

23/08 INTO Experiência em Qualidade de Vida  

28/09 Cruz Vermelha Experiência em Qualidade de Vida  

26/10 DECEA Experiência em Qualidade de Vida 

 

23/11 Ministério da Saúde - MS Ações do Centro Cultural do MS 

DEZ Confraternização 

 



 

 

Equilíbrio Sustentável 

econômico ambiental 

social  

Equilíbrio 

Visão Multidimensional da Sustentabilidade:  

clássico tripé: social, econômica e ambiental  
+  a dimensão ética, cultural, jurídica-politica ....  

file:///G:/BSCLagoa1.ppt
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O Futuro está em nossas mãos. 



Obrigada!  
 

Adm. Rita Garcia 
Maria Auxiliadora (Dorinha)  

Participe! 


