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Departamento de Saúde do Sisejufe
promove Seminário Saúde do
Trabalhador e Assédio Moral
O Departamento de
Saúde do Sisejufe realiza,
nos dias 19 e 20 de agosto, o Seminário Saúde do
Trabalhador e Assédio
Moral. O Departamento
de Saúde surge, nesta
gestão, como instrumento para cumprir a missão
no sindicato tanto de analisar as condições de saúde dos servidores quanto
de formular e capacitar
para uma melhor intervenção nesse aspecto. O Seminário de Saúde foi planejado dentro do entendimento que muitas doenças que nos acometem
estão relacionadas às
condições e organização
do trabalho.
Conseguir perceber os
adoecimentos como intrínsecos às condições de
trabalho tem eficácia porque, a partir disso, é possível propor ações de prevenção e tratamento a
partir do local e das relações de trabalho. O aumento das LER/Dort e das
doenças psíquicas faz
com que o Sisejufe, através do Departamento de
Saúde, busque soluções e
proponha este seminário
para que possamos trocar
experiências de como lidar com o problema. O

intuito é aperfeiçoar saberes sobre os adoecimentos
laborais e combater suas
causas, como más condições e excesso de trabalho
e o assédio moral.
O objetivo do seminário
é evidenciar que o adoecimento dos trabalhadores
está relacionado às condições de trabalho e apontar
estratégias de superação
das condições adoecedoras.
Os objetivos específicos
são apresentar os quadros
de adoecimento e seus desdobramentos nas relações
de trabalho; indicar ações
de prevenção e promoção
da saúde a partir do local
de trabalho; indicar ações
específicas de melhoria das
condições de trabalho que
podem beneficiar a condição de saúde; evidenciar os
preconceitos sociais que
também pertencem ao ambiente de trabalho e figuram
como condições adoecedoras, assim como ações de
extinção desses preconceitos e de conscientização dos
servidores; indicar possibilidades de melhoria nos serviços de saúde do Judiciário e as questionar os critérios dos planos de saúde dos
trabalhadores.

O TRF e a Justiça Federal e
informaram que o certificado
de participação neste seminário
será reconhecido para fins
de Adicional de Qualificação

Programação
Mesa 1

Mesa 2

Quarta
19 de agosto – 18h

Quinta
20 de agosto – 18h

Saúde do Trabalhador: Condições de
trabalho e assistência

Assédio moral e
relações de trabalho

Preletores:

Preletoras:

• Dr. Rogério Dornelles
(Médico do Trabalho)

• Mara Rejane Weber
(Servidora JF-RS)

• Dr. Antonio Carlos dos
Santos Cardoso
(Cesteh-Fiocruz)

• Terezinha Martins dos
Santos Souza
(UFRB - IESC/UFRJ)

20h
Intervenções com perguntas e respostas

20h
Intervenções com perguntas e respostas

Inscrições
Através do endereço eletrônico:
saude@sisejufe.org.br.
Mais informações na página sisejufe.org.br
(21) 2215-2443

Forneça os seguintes dados:
1) Nome completo
2) Tribunal, cargo e lotação.
3) Telefone para contato.

