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Século XXI, ano 2019, ainda sob a
comoção de uma nova catástrofe com
barragem de rejeito da VALE, em
Brumadinho, o tema desse encontro
será “Modelos Econômicos, Trabalho e
Saúde”, com o objetivo de discutir como
certos modelos econômicos determinam
um certo padrão de eventos adversos
(sejam acidentes pessoais ou acidentes
ampliados) e as mediações entre
relações econômicas e acidentes. Em
termos de prevenção, essas análises
críticas permitiram propor modelos
econômicos alternativos para que esse
padrão seja alterado e novos patamares
de saúde e segurança dos
trabalhadores (SST) sejam alcançados.

O objetivo deste evento é, assim, também
duplo:
1) Aprofundar a compreensão das relações
entre modelos econômicos e saúde,
explorando suas mediações e limites de
transformação;
2) Discutir, mesmo nas condições atuais,
possibilidades de transformação das
situações de trabalho, com base na
economia da funcionalidade e da
cooperação.
PÚBLICO-ALVO
As Jornadas serão direcionadas a um
amplo público de trabalhadores,
sindicalistas e associações patronais,
especialistas em SST, pesquisadores e
representantes de instituições envolvidas
com a SST (Universidades, MPT, ME...).

COMISSÃO COORDENADORA
Francisco de Paula Antunes Lima - Escola
de Engenharia - UFMG (coordenador)
Eugênio Hatem Diniz - FundacentroCRMG
Marcelle La Guardia - CEPRASST
Raoni Rocha - Faculdade de Engenharia
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Itabira
Renata Ferreira Bastos - IFMG - Campus
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