
“IX Seminário de Saúde do Trabalhador : terceirização, precarização e agravos à saúde 

dos trabalhadores”  

21 a 24 de Setembro - Unesp- Franca! 

 

O Seminário de Saúde do Trabalhador, evento já tradicional no país, em sua 

nona edição traz como temática principal a Terceirização e suas consequências para o 

trabalho e a saúde dos trabalhadores. 

Este evento tem por objetivo promover a divulgação e discussão de resultados de 

pesquisas ligadas à temática Trabalho e Saúde, fomentar o debate entre a comunidade 

acadêmica, organismos governamentais e representantes de trabalhadores a respeito das 

condições de trabalho e da saúde dos trabalhadores e também contribuir com a 

formação de pessoal que atua na área de Saúde do Trabalhador. A exemplo das edições 

passadas, o Seminário conta com a presença de importantes pesquisadores da área da 

Sociologia do Trabalho, do Serviço Social e da Saúde do Trabalhador do país. Esta 

edição contará também com dois pesquisadores de renome internacional: Antonino 

Infranca, da Faculdade de Filosofia da Universidade de Buenos Aires, Argentina e 

Raquel Varela da Universidade Nova Lisboa, Portugal, em um esforço para tornar o 

evento de caráter internacional. 

A programação conta com dez mini-cursos: 

1. Classes sociais e identidade de classe na contemporaneidade; 2.Terceirização 

e direitos do trabalho; 3.Produção e reprodução humana em Marx; 4.Trabalho rural e 

saúde do trabalhador: o meio ambiente e a contaminação por agrotóxicos;5.Trabalho e 

reprodução social na ontologia de Lukács; 6.Saúde mental e trabalho; 7. A privatização 

da saúde e o desmantelamento do Sistema Único de Saúde (SUS); 8. Trabalho, 

sindicatos e serviço social; 9.Questão agrária, terceirização e trabalho rural; 

10.Seguridade Social: previdência e capital. 

Damos ênfase em especial para o minicurso 9! 

A questão agrária: terceirização e trabalho rural, cujos palestrantes são:  

Raquel Santos Sant'Ana da UNESP-Franca, José Roberto Novaes da UFRJ e Francisco 

Alves da UFSCAR conhecidos pesquisadores do Trabalho rural da Agroindústria e dos 

Movimentos Sociais no Brasil. 

Confiram a programação completa no seguinte endereço: 

http://www.seminariosaudetrabalhador.com.br/ 

Participem! 

 


