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Em 2021, a Campanha Janeiro Branco propõe esse

importante convite a todas as pessoas e a todas às

instituições da nossa sociedade: invistam em sua

Saúde Mental. Um mundo melhor, com mais

harmonia, mais paz nas relações sociais e com todos

bem, física e emocionalmente, pressupõe um

grande pacto em benefício da Saúde Mental de

toda a humanidade. Nosso convite é para você

somar e compactuar na construção de uma cultura

de Saúde Mental aí de onde você está, agindo

localmente para contribuir para os impactos

globalmente — seja por meio de ações em sua

casa, em sua empresa, no trânsito, etc. Quem cuida

da mente, cuida da vida, e que quando o assunto é

Saúde Mental, Todo cuidado conta!

Confira aqui a matéria completa.

JANEIRO BRANCO: 

PRECISAMOS DE TODO MUNDO PARA MUDAR O MUNDO
PALAVRA DO ESPECIALISTA

Falar em saúde mental nunca esteve tão em 

alta, vivenciamos muito em 2020 a 

necessidade de olhar mais para dentro, 

observar nossos comportamentos, melhorar 

nossas relações seja no trabalho, na família ou 

com os amigos, tivemos que nos reinventar 

para lidar com a nossa própria saúde mental.

Mas o que é saúde mental para você?

Para uns é o chimarrão depois do trabalho 

com a família, para outros é brincar com os 

filhos ou cuidar dos bichinhos de estimação, 

pode ser ouvir aquela música que traz 

felicidade ou regar as plantas de um jardim. 

O significado de saúde mental é algo muito 

amplo e subjetivo, este fato é o que nos difere 

e nos complementa no convívio uns com os 

outros e no dia a dia. Cada pessoa tem uma 

forma de experimentar a vida e se colocar no 

mundo, e o quanto conseguimos equilibrar 

essas diferenças contribui muito para a saúde 

mental de todos.

Encontrar aquilo que nos “faz bem”, aquela 

hora especial do dia, momentos muitas vezes 

simples e tão naturais que talvez muitos de nós 

nem percebemos, mas que nos trazem sentido 

e bem estar, agem como uma manutenção na 

saúde mental e nos fortalecem para os 

momentos mais difíceis.

O janeiro branco existe para nos lembrar de 

dar atenção a nossa saúde mental, cuidando 

de nós mesmos e das pessoas ao nosso redor, a 

vida é feita de instantes e que bom quando 

sabemos quais são estes instantes para poder 

viver com mais saúde e qualidade.

* Elisabeth Oliveira é psicóloga e analista técnica do Centro 

de Inovação SESI em Fatores Psicossociais.
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O Centro de Inovação em Fatores Psicossociais inicia o ano de 2021 com um novo portfólio. Com uma nova

proposta, o CISFPS oferece e disponibiliza serviços que vão ao encontro de soluções que visa a promoção

de um ambiente de trabalho salutar e da saúde mental dos trabalhadores impactando na diminuição de

adoecimentos e afastamentos, refletindo também no aumento da produtividade.

Um dos novos serviços que o CISFPS oferece é o MODELO DE GESTÃO EM FPS o qual permite realizar uma

análise do contexto organizacional a partir da realização de coleta de informações. Essa análise subsidia

futuras intervenções que visam o sucesso e a sustentabilidade da organização.

Assim, o Modelo de gestão em FPS tem como objetivo contribuir para visibilizar, permitindo compreender os

problemas e os desafios organizacionais no que tange aos processos e também ao comportamento. Além

disso, pode contribuir para aumentar a consciência dos membros da organização acerca das disfunções

desta e da sua capacidade de mudar as suas práticas, bem como as estratégias, a cultura, os sistemas de

trabalho e outros aspectos que afetem sua saúde e eficácia. Para maiores informações entre em contato

pelo email: centro.fatorespsicossociais@sesirs.org.br

NOVO PORTFÓLIO CISFPS:

MODELO DE GESTÃO DOS FATORES PSICOSSOCIAIS

2021 E AINDA NÃO TEMOS VACINA PARA

SAÚDE MENTAL

INFORMAÇÕES, CRÍTICAS OU SUGESTÕES ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

CENTRO.FATORESPSICOSSOCIAIS@SESIRS.ORG.BR

RADAR CISFPS

www.sesirs.org.br/cisfps

+55 51 3347 8787

FICA A DICA

fatores-psicossociais

A campanha Janeiro Branco

lançada pelo SESI estimula as

pessoas a refletirem sobre o

tema da saúde mental,

conscientizando sobre a

importância de dar atenção

para as emoções.

Nos siga nas redes sociais para

acompanhar!

Evento que reúne lideranças de

grandes empresas, profissionais de

saúde e comunicadores com o

objetivo de compartilharem

conhecimento e cases de

sucesso sobre saúde mental e

educação emocional.

Confira aqui mais informações.

Nessa live a comunicadora Izabella

Camargo recebe Leonardo

Abrahão, idealizador da campanha

Janeiro Branco. Nela Leonardo

explica porque é tão importante

reconhecer suas emoções e

organizar suas ideias no início do

ano. Também explica sobre a

importância da campanha estar nas

empresas. Clique aqui para assistir

SESI LANÇA A CAMPANHA 

JANEIRO BRANCO

CORPORATE MENTAL 

HEALTH WEEK
LIVE: JANEIRO BRANCO -

MÊS DE PROMOÇÃO DA 

SAÚDE MENTAL

CONFIRA AQUI TODAS AS EDIÇÕES DO INFORMATIVO ATUALMENTE.

O Ano Novo chegou, estamos vivendo o mês do

Janeiro Branco o qual nos mobiliza a pensar

sobre as questões de Saúde Mental. Somos

incentivados a refletir sobre essas questões

motivados pela representatividade e simbologia

que traz o início de um ano.

Somado a isso ainda vivemos um mundo de

mudanças e de incertezas sobre o novo normal.

Nesse contexto, Reinaldo Passadori nos convida

a fazermos uma pequena viagem sobre nós,

perguntando:

* Como está a sua vida agora?

* E sua saúde, bem cuidada? Livrou-se do Coronavírus? Foi 
infectado e saiu dessa?
* Tem feito aquele checkup anual?
* Se homem, em novembro, no movimento “novembro 
azul”, fez o exame de próstata?
* Se mulher, um pouco antes, cuidou de verificar sua 
mama?
* Em relação à sua vida social, embora impedido pelo 
confinamento social, manteve, mesmo a distância, suas 
amizades e contatos? Mensagens via WhatsApp? 
Instagram? E-mails?
* No trabalho, mudanças? Home office agora? Continua 
trabalhando? Alguma dificuldade com as novidades?
* Na parte da grana, soube economizar? Seus 
investimentos, está cuidando com zelo? Sabe cuidar do 
seu dinheiro? Tem algum tipo de educação financeira?
* Tem se atualizado, mesmo via web? Há muitas 
disponibilidades de cursos tradicionais, pós-graduação e 
tantos outros particulares que migraram de presenciais 
para ensino à distância, com ofertas pela própria estrutura 
oferecida. Aproveitou seu tempo disponível para se 
atualizar?
* Sua vida espiritual, como está? Tem feito algo a 
respeito? Meditado? Participado de alguma religião? 
Feito algo em prol de alguém, alguma causa, alguma 
entidade assistencial? Destinado um pouco do seu tempo 
em prol do bem comum?

O convite é uma revisão mesmo, de valores, de

conceitos, de paradigmas, de pensamentos, de

crenças.

Revisão da própria vida

A proposta é não ficar na superfície, mas olhar-se

com amorosidade e verificar o que não se encaixa,

o que está faltando ou o que está sobrando para

uma readequação às novas circunstâncias e a

nova realidade que se avizinha.

Algumas sugestões para te apoiar nessa jornada 

que te oferece alternativas extraordinárias, 

iniciando com o prefixo “Re”, cujo significado é 

repetir, voltar a fazer, ter uma nova ótica sob o 

mesmo ponto de vista.

O convite é para Rever, Resgatar, Redimensionar e 

Reviver.

Rever – seu significado é voltar a ver, fazer uma
revisão com a intenção de melhorar. Mas o que

rever? Que tal rever alguns conceitos diante de

uma nova realidade que se evidencia à nossa

frente, com as mudanças de todo tipo

impulsionadas pelo avanço vertiginoso da

tecnologia, pela pandemia que se espalhou pelo

mundo, pela necessidade de não apenas sermos

meros observadores, mas protagonistas da nossa

própria história.

Resgatar – o resgate tem a ver com a recuperação
da alegria de viver sob um novo sol, sugerindo-nos

conseguir o que desejamos com esforço, com

nossas escolhas conscientes.

Redimensionar – tem a ver com dar valor certo
para cada atitude e respectiva ação diante desse

novo cenário, no qual contribuímos para sua forja.

Reviver – significa voltar à vida, renascer, adquirir
um novo vigor para o que der e vier.

Assim, o início de um novo ano marca a

oportunidade de escrever uma nova história para a

sua vida, com base no que sabe, no que aprendeu

no seu passado, revendo e ampliando sua

aguçada percepção que irá refletir no seu

posicionamento futuro.

Fonte: https://rhpravoce.com.br/posts/revisao-da-propria-vida

Embora não tenhamos “vacina” para a saúde

mental, existe uma série de estratégias que

podemos usar para ficarmos em dia

emocionalmente. E se eu te disser que um vídeo de

20 minutos pode te ajudar a começar a ver a saúde

mental de uma forma diferente? Fundado em 1984,

O TED Talk (Technology, Entertainment and Design)

tinha a proposta de ser um espaço para que temas

diferentes da humanidade fossem debatidos e

compartilhados, trazendo por meio de vídeos curtos

desde especialistas em diversas áreas até histórias

de vida inspiradoras. Sem dúvida a saúde mental é

um tema de extrema importância a nível global e,

por esse motivo, não ficou de fora do TED Talk.

Confira aqui um desses TED Talks

NOS CONTE O QUE VOCÊ ACHOU DESSA EDIÇÃO DO ATUALMENTE!

CLIQUE AQUI

ELISABETH OLIVEIRA *

fatores-psicossociais

@sesirsoficial

sesirsoficial

https://janeirobranco.com.br/2020/12/21/precisamos-de-todo-mundo-para-mudar-o-mundo/
https://empresas.vittude.com/corporate-mental-health?utm_campaign=Evento Janeiro Branco&utm_medium=email&_hsmi=105303938&_hsenc=p2ANqtz-8_vZV-gMbS3ILvhzSRvhspZgvZQgczebaNq7xUk0aFQICYoce8zZ00NS4Izcg4bA3S36PJXBnRaBU2ZjH7LAK5-KwcYRZ40hj415reCvmuAdqMs6U&utm_content=105303938&utm_source=hs_email
https://www.youtube.com/watch?v=e5SJ0mBWffQ
https://www.sesirs.org.br/iinformativo-atualmente
https://www.ted.com/talks/susan_david_the_gift_and_power_of_emotional_courage
https://forms.gle/qwqon28BJiwwUh7D8

