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A ansiedade pode aumentar com a 

chegada do fim do ano?

Costumamos começar o ano repletos de expectativas 

com o novo ciclo que inicia. Novas listas de metas são 
criadas ou renovadas. Mas e quando chegamos ao fim 
do ano e essas metas foram parcialmente cumpridas 

ou nem isso? Leia mais aqui

As práticas de ESG e a relação com a saúde mental

Especialistas vêm colocando a saúde mental como um componente 
importante do ESG, que tem, em um de seus princípios – o Social – íntima 

relação com o bem-estar e a saúde integral dos colaboradores. 
Leia mais aqui e conheça quais são os fatores de proteção e de risco 

psicossocial no ambiente de trabalho.

A terceira edição do Edital Gaúcho de Inovação para a 

Indústria está com inscrições abertas até 25 de 
janeiro de 2022. Nesta edição há recursos para ideias 
nas linhas Tecnologias Aplicadas à Saúde Hospitalar e 

Saúde Mental no Ambiente de Trabalho. As 
empresas podem submeter sua ideia no 

endereço www.egii.com.br

Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria

Às vésperas do próximo Janeiro Branco, selecionamos 

essa entrevista com o psicólogo criador da campanha 

que mobiliza ações para que a sociedade reflita sobre 

saúde mental. Leonardo Abrahão falou ao caderno 

Donna do jornal Zero Hora.

Em 2019, a ação ganhou força após tornar-se lei no Rio 

Grande do Sul. A cor e o mês foram escolhidos porque, 

no início do ano, estamos propensos a planejar o futuro, 

vendo a vida como uma página em branco. Confira

Janeiro Branco

Neste curso EaD você encontrará subsídios para 

pensar ações que promovam um ambiente onde todos 
vão querer trabalhar! Confira este e conheça outros 
cursos em http://educacaocontinuada.sesirs.org.br

Curso: o papel do RH na promoção da saúde 

mental
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