
Abertas as inscrições para o
Seminário de Saúde do Trabalhador

nº 18 - 27 de abril de 2010

Estão abertas as inscrições 
do 1º Seminário do 
Sindprevs/SC sobre Saúde 
do Trabalhador, que será 
realizado nos dias 27 e 28 
de maio/2010, no Hotel 
Canto da Ilha, em Ponta 
das Canas, Florianópolis.

As inscrições seguem até o 
dia 14 de maio e devem ser rea-
lizadas pelo endereço eletrônico: 
seminarios@sindprevs-sc.org.br 
e/ou pelo fone: (48) 3224.7899. 
Confira no verso a programação 
completa do evento. 

O objetivo do evento, que é 
destinado aos servidores ativos, 
aposentados e pensionistas do 
INSS, Ministério da Saúde e Anvi-
sa é debater com a categoria uma 
política de saúde do trabalhador. 
Tanto no INSS como no Ministério 

da Saúde e na Anvisa, a crescente pres-
são por produção, a falta de recursos 
humanos e materiais, a desvalorização 
do servidor, os ambientes de trabalho 
inadequados e a inexistência de espa-

ços para a troca de idéias e propostas 
estão transformando, cada vez mais, o 
trabalho na causa de sofrimentos físi-
cos e mentais. Nas instituições, os es-
paços oferecidos para discutir Saúde 

do Trabalhador são severamente 
criticados pelos servidores. Não 
existe nenhuma estrutura no se-
tor público para acolher e orien-
tar os trabalhadores adoecidos, e 
mesmo a legislação deixa os ser-
vidores públicos em pior situação 
que os trabalhadores da iniciati-
va privada. O Sindprevs/SC tem 
a dimensão da gravidade desse 
assunto e está se empenhando 
em construir este grande evento. 
Inscreva-se já! Sua presença é 
fundamental neste debate.

Acompanhe as informações 
sobre Saúde do Trabalhador e so-
bre o seminário no nosso sítio no 
botão “Saúde do Trabalhador”, 
logo abaixo das Últimas Notí-
cias.

O X Encontro Estadual dos Aposen-
tados e Pensionistas do Sindprevs/SC será 
realizado nos dias 16, 17 e 18 de setembro 
de 2010, no Hotel Sibara Flat, em Balneário 
Camboriú. Os sindicalizados receberão em 
suas casas uma correspondência com a ficha 
de inscrição e mais detalhes sobre o evento. 
A inscrição deverá ser entregue na sede do 

Vem aí o X Encontro Estadual
dos Aposentados e Pensionistas

Sindicato entre 20 de maio e 30 de junho 
para quem quiser parcelar o valor da inscri-
ção em duas vezes, descontadas do contra-
cheque, juntamente com a mensalidade do 
Sindicato de agosto e setembro. Quem se 
inscrever entre 1º de julho e 20 de agosto 
terá que depositar o valor total da inscrição 
no Banco do Brasil, agência 4236-6, conta 
corrente: 7011-4. O valor da inscrição é R$ 
80,00, mas R$ 40 serão devolvidos para os 
que participarem do evento.

Em breve divulgaremos no sítio do 
Sindicato a programação do evento. Acom-
panhe as informações sobre o X Encontro 
dos Aposentados no nosso sítio no botão 
“Encontro dos Aposentados”, logo abaixo 
das Últimas Notícias.

Novos botões 
no sítio

O Sindprevs/
SC este ano está 

com uma vasta pro-
gramação de eventos 

para você. Todas as 
informações sobre 
estes eventos estão 
disponíveis no sítio 
da entidade (www.

sindprevs-sc.org.
br) nos botões, logo 
abaixo das Últimas 

Notícias. Confira, 
acompanhe as no-

vidades e participe! 
O Sindicato somos 

todos nós!



O Boletim da Mobilização é uma publicação do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência 
do Serviço Público Federal no Estado de Santa Catarina. Textos, Edição, Fotos e Editoração:

Rosangela Bion de Assis (Mtb 00390/SC JP) e Marcela Cornelli (Mtb 00921/SC JP) Logotipo: Frank Maia. 
Endereço eletrônico: imprensa@sindprevs-sc.org.br. Sítio: www.sindprevs-sc.org.br.

Programação

1º Seminário do Sindprevs/SC
de Saúde do Trabalhador

Data:27 e 28 de maio.                                      
Local: Hotel Canto da Ilha, 
Escola Sul, Florianópolis.
Inscrições de 26 de abril à 
14 de maio, pelo endereço 
eletrônico: seminarios@
sindprevs-sc.org.br e/ou pelo 
telefone (48) 3224.7899.
Credenciamento: no local.

Quinta-feira, 27 de maio

Manhã
8h: Credenciamento e café de boas-
vindas
8h30min: Abertura
Valmir Braz de Souza (Coordenador 
Geral do Sindprevs/SC)
Dilza Celestino (Diretora do Depto. 
de Política de Seguridade e Saúde 
do Trabalhador)
Maria Nilza Oliveira (Diretora do 
Depto. de Política de Seguridade e 
Saúde do Trabalhador)
9h: Conferência - Saúde do 
Trabalhador: avanços e desafios
Palestrante:
• Andréia Maria Silveira (Médica 
do trabalho, Professora do curso de 
medicina da UFMG e Assessora de 
Saúde do Sindprevs/MG)
9h30min: Debate
10h30min: Painel I - Saúde Mental 
e Trabalho

Agravos mentais em decorrência do 
trabalho, legislação e caracterização 
de agravos em saúde mental
Palestrante:
Maria da Graça Jaques (Psicóloga, 
Professora e Pesquisadora na área de 
Saúde Mental e Trabalho)
O trabalhador vítima de Assédio 
Moral
Palestrante:
Schirlei Azevedo Ribeiro (Representante 
da rede nacional e latino-americana de 
combate ao Assédio Moral)
11h30min - Debate
12h30min: Almoço

Tarde
13h30min: Atividade cultural
14h: Painel II - Políticas públicas em 
Saúde do Trabalhador 
Política de Saúde do Trabalhador no 
movimento sindical
Palestrante:
Emilio Genari (Educador Popular)
Jorge Ricardo Moreira (Diretor do 
Sindsprevs/RS)
O controle social na Saúde do 
Trabalhador
Palestrante:
Marco de Pádua Borges (Representante 
da Fasubra)
15h: Debate
16h: Intervalo
16h30hmin - Trabalho de grupo: 
levantamento da realidade do 
cotidiano dos trabalhadores
17h30min - Apresentação dos trabalhos 
de grupo

Definida data para a 4ª turma do Curso de Formação     
Devido a grande 

procura, por parte dos fi-
liados, para a realização 
do Curso de Formação, o 
Sindprevs/SC já definiu a 
data da 4ª turma do 1º módulo: será nos 
dias 19 e 20 de maio (quarta e quinta-fei-
ras), no Hotel Valerin, em Florianópolis. 
É importante que os Diretores de Base e 

Representantes dos Aposentados e Pen-
sionistas que ainda não participaram do 
curso realizem sua inscrição nessa 4ª Tur-
ma, pois será a última a abordar o primeiro 
módulo, que trata do tema “O papel do 
sindicato na atualidade”. O palestrante é 
o professor Afrânio Boppré.

As três primeiras turmas já estão fe-
chadas (1ª turma – dias 14 e 15 de abril; 

2ª turma – dias 28 e 29 de abril; e 3ª tur-
ma – dias 5 e 6 de maio). Para participar 
da 4ª turma é preciso se inscrever pelo 
endereço eletrônico formacaosindical@
sindprevs-sc.org.br. As inscrições encer-
ram-se no dia 12 de maio. Acompanhe as 
informações sobre o Curso de Formação 
no sítio no botão “Curso de Formação”, 
logo abaixo das Últimas Notícias.

Sexta-feira, 28 de maio

Manhã
8h30min: Painel III - 
Epidemiologia em Saúde do 
Trabalhador
Sistema de informação e 
notificação dos agravos relativos 
à Saúde do Trabalhador            
Palestrante:
Francisco Drumond de Mora Neto 
(Médico Psiquiatra do Cerest/SP)
O papel da informação na 
construção de ações em Saúde do 
Trabalhador
Palestrante:
Marcos de Pádua Borges 
(Representante da Fasubra)
9h30min: Debate
10h: Painel III - Organização dos 
ambientes de trabalho
Gláucia Bahia Brito (Ex-Diretora 
do Sindprevs/SC)
11h - Debate
12h - Almoço

Tarde
13h30min - Atividade cultural
14h - Trabalho de grupo 
– levantamento de ações 
estratégias
16h - Apresentação de trabalhos de 
grupo
17h - Plenária final


