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Pesquisadores realizam palestra em Manaus sobre assédio moral no trabalho 
Este é o segundo módulo do curso promovido pela Esmam e Cecam/Ufam. As inscrições 
continuam abertas e são gratuitas. 
Os professores Margarida Barreto e José Roberto Heloani, considerados umas das principais referências 
nacionais na pesquisa sobre assédio moral no trabalho, serão os palestrantes do segundo módulo do 
curso “Assédio Moral do Trabalho: Causas, Manifestações, Consequências e Formas de Abordagem 
Psicossocial, Administrativa e Jurídica”. O curso começa nesta segunda-feira (28) em Manaus. As 
inscrições são gratuitas. 
A iniciativa é da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) e da Comissão Executiva do 
Acordo de Cooperação Técnica para a Criação de Mecanismos de Atenção, Prevenção e Combate ao 
Assédio Moral (Cecam), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). O curso está marcado para 
começar às 15h e vai até 19h, no auditório do Centro Administrativo Desembargador José Jesus Ferreira 
Lopes, prédio anexo ao edifício-sede do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) – avenida André 
Araújo, bairro do Aleixo, zona Centro-Sul da capital. 
O módulo vai discutir a identificação do assédio moral no ambiente de trabalho, algo considerado um dos 
maiores desafios para os profissionais das áreas jurídica, de saúde e administração. 
“Esse módulo é de extrema importância, principalmente porque o que pode ser assédio moral para mim, 
pode não ser para outra pessoa. O que um sente como dor, o outro pode interpretar como uma situação 
corriqueira. O sentir e o identificar o assédio moral é uma das fases mais difíceis justamente por isso", 
explicou a professora Maria Izabel Ovellar Heckmann, que faz parte do Cecam e coordena o evento. 
Entre as consequências do assédio moral estão o desequilíbrio do empregado, o que afeta muitas vezes 
a sua vida pessoal, interferindo inclusive em sua autoestima, além de também gerar desmotivação 
profissional e até danos mais graves para a saúde física e mental do trabalhador, conforme os 
organizadores do curso. 
Inscrições 
As inscrições no curso são gratuitas e continuam abertas no site da Escola Superior da Magistratura 
do Amazonas. Após acessar o ícone (Ambiente Virtual), basta clicar no banner do curso e fazer a 
inscrição. As pessoas que perderam o primeiro módulo, realizado em novembro de 2018, ainda podem 
se inscrever neste segundo. A exigência é que o participante seja graduado (qualquer área). Outras 
informações podem ser obtidas através do email esmam@tjam.jus.br ou (92) 2129-6820, no horário de 
8h às 14h, de segunda a sexta. 
Perfil dos palestrantes 
A professora Margarida Silveira Barreto possui doutorado em Psicologia Social pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Ela está entre os especialistas da área médica 
precursores no estudo sobre o assédio moral no trabalho e efeitos das jornadas extensas a respeito da 
saúde do trabalhador. 
As pesquisas realizadas pela estudiosa mostraram a realidade vivida tanto por executivos quanto por 
operários em rotinas de desgastes físico e emocional, sob o abuso de poder por parte de empregadores, 
situações relatadas no livro "Violência, Saúde e Trabalho - Uma Jornada de Humilhações". 
Atualmente, ela é professora instrutora do curso de pós-graduação em Medicina do Trabalho da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo; é professora-convidada do curso 
Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho da Universidade de São Paulo (USP); também atua 
como professora-convidada do curso de especialização em Medicina do Trabalho do Instituto Oscar 

http://www.tjam.jus.br/esmam
http://www.tjam.jus.br/esmam


 
Freire (IOF). Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Medicina do Trabalho, atuando 
principalmente nos seguintes temas: assédio moral no trabalho, humilhações no trabalho, saúde da 
mulher trabalhadora e condições de trabalho. 
O professor José Roberto Montes Heloani é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) 
e em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), pós-doutorado em 
Comunicação pela USP e livre-docente em Teoria das Organizações pela Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). 
Atualmente, é professor titular e pesquisador da Faculdade de Educação da Unicamp na área de gestão, 
saúde e subjetividade. Também é professor conveniado junto à Université de Nanterre (Paris); tem 
experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia do Trabalho, Saúde no Trabalho e 
Psicodinâmica do Trabalho. É membro fundador do site www.assediomoral.org e atua, principalmente, 
com os seguintes temas: ética no trabalho, assédio moral e sexual, saúde e trabalho 
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SEC anuncia programação da 3ª Edição do Universo Geek Museu 
O evento acontece no dia 03 de fevereiro um domingo, no Palacete Provincial no Centro de Manaus, 
com entrada gratuita 

Foto: Divulgação 

No dia 03 de fevereiro (domingo), a partir das 9h, o Palacete 
Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, no Centro de 
Manaus, vai receber a 3ª edição do Universo Geek Museu, com 
uma programação diversificada. O evento é uma realização do 
Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de 
Cultura (SEC). A programação tem como destaque o tema 
"Game Of Thrones", para deleite dos amantes e admiradores da 
série. A entrada é gratuita. 

As atividades previstas nessa 3ª edição incluem Feira Geek, exposição de venda de arte, exposição de 
colecionadores, espaço interativo, espaço temático, desfile de Cosplay, estandes, gamers, workshops, 
palestras e exibição de fã filmes. O público vai poder conferir personagens, itens e apresentações que 
fazem alusão ao seriado "Game Of Thrones". 

O secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz, ressalta que o evento foi preparado não somente 
para os que já circulam com desenvoltura no universo geek, mas também para as pessoas que têm 
curiosidade sobre o tema e querem conhecer tudo o que ele envolve. 

De acordo com o coordenador geral do evento, Judson Dantas, a programação procurou ser bastante 
diversificada, para que as pessoas se identifiquem com o que está sendo oferecido. “É um evento para 
todos os públicos", disse ele. 

Segundo Dantas, um dos espaços que deve ser bastante frequentado é a Feira, onde estarão expostos 
produtos com temática geek, como camisas, bonés, quadros, posters, chaveiros, cordões, pulseiras, 
botons, bonecos, itens colecionáveis, copos, canecas, luminárias, almofadas, produtos K-pop, HQs, 
mangás, livros, filmes e discos de vinil, comercializados por micro empreendedores. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_(Manaus)


 

A programação também abre espaço para artistas, quadrinistas e 
escritores geeks locais, que poderão realizar exposição e venda de seus produtos. Também participarão 
da exposição colecionadores de bonecos, carros Hot wheels, dioramas com tema Star Wars, produtos 
feitos com borracha de sandálias (Arte com Borracha), impressões 3D (The 3D Brasil) e papercraft 
(Almeida Papercraft). 

No espaço interativo, o público poderá conferir e participar de atividades como Futebol de Botão, 
Robótica educacional (ControlBot), Espaço Kids para desenho, RPG, Card Game e Board Game. Já o 
Espaço Gamers comandará atividades como Free play games, Retrô games, Just Dance, Fliperama e 
computadores para jogos. Uma área temática dedicada a temas como Harry Potter e Game Of Thrones 
também será oferecida ao público visitante, assim como espaços para exposições de drones, motos e 
grafiteiros (Clube de Astronomia da Universidade Federal do Amazonas). 

Palestras e bate-papos sobre cinema e séries serão oferecidos ao 
público em geral. O Universo Geek Museu contará, ainda, com o 
desfile de Cosplays, concorrendo a prêmio em dinheiro. As inscrições 
para participar serão realizadas no dia do evento, para as categorias 
de terceira idade, infantil e aberta. 

As atividades da programação abrangem, também, apresentações de 
danças e bandas locais. Free Dance, K-pop, Quiz Geek e Random 
Play Dance comandarão as apresentações de dança. Já as bandas 

Davy Jones, Bates, Follow the Seven e Demônios do Bodozal serão responsáveis pelo repertório 
musical do evento. 

PROGRAMAÇÃO AUDITÓRIO UGM3 

09:00 - Exibição de animes 

10:00 - Workshop: Produção de HQs (Dois traços) 

11:00 - Palestra: Cinema e efeitos visuais (Gracom) 

13:00 - Expresso Hogwarts (Turismo Manaus) 

15:00 - Bate papo: Game of Thrones - O que esperamos da última temporada (Mapingua Nerd) 

16:00 - Apresentação: Michael Jackson Cover (Rafael Costa) 

17:00 - Bate papo: Especulações para Star Wars episódio IX (Conselho Jedi Amazonas) 

18:00 - Palestra: Introdução ao mundo dos Vant's (MJR Drones) 

19:00 - Bate papo: Homem Aranha e as teorias de Vingadores Ultimato (1 Minuto Nerd) 

20:00 - Exibição de fã filmes 



 
PROGRAMAÇÃO PALCO UGM3 

09:00 - Free Dance K-Pop 

11:00 - Quiz Geek 

12:00 - Free Dance K-Pop 

13:00 - Random Play Dance 

14:00 - Relay Dance/Random Play Dance 

15:00 - Banda Davy Jones 

16:00 - Apresentação K-Pop 

16:30 - Desfile Cosplay Infantil e terceira idade 

17:00 - Banda Bates 

18:00 - Desfile Cosplay Geral 

18:30 - Apresentação K-Pop 

19:00 - Banda Follow The Seven 

20:00 - Banda Demônios do Bodozal 

ESPAÇO FEIRA GEEK 

1- Hype Nerd (bijouterias) 

2- Marialva Ideias Criativas (quadros) 

3- Tribo Geek (colecionáveis) 

4- Torre dos Quadrinhos (HQs) 

5- Don't Panic Geekshop (Mangás) 

6- Youth Store (K-Pop) 

7- 7 Orion (bonecos) 

8- Action Pró (produtos diversos) 

9- Kitty Store (almofadas Geek) 

10- Upgrade Luminária (luminárias Geek) 

11- Sebo Edipoeira (livros, discos) 



 
12- Mapingua Nerd (bazar) 

13- 1minuto nerd (filmes, mangás, livros, cosplay) 

14- Osaka T-shirt (camisas) 

15- Mania Manaus (produtos diversos) 

16- Triangle (K-Pop) 

ESPAÇO ARTISTAS E QUADRINHOS 

1- Clube dos Quadrinheiros de Manaus 

2- Dois traços 

3- Ajuri Comix 

4- X-MAO 

5- Ilustrama 

6- House137 

7- Isamu 

8- Juliana 

9- Peace 

10- Dylan 

11- Amanda 

12- Jahn Cardoso 

13- Mendes Aua 

14- Hebson (livro) 

15- Suzana Marques
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Onça pintada é resgatada por Batalhão Ambiental em Itacoatiara, no interior do Amazonas 
Segundo a Polícia Militar, o animal foi capturado inicialmente por ribeirinhos, que mantiveram o felino em 
um lugar seguro até a chegada das autoridades 
O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB), realizou nesta quinta-feira, (24), em parceria com 
projeto de Extensão Observatório de Imprensa Avistamentos e Ataques de Onças (Oiaa Onça), da 

Universidade Federal do Amazonas (Ufam), o resgate de uma onça 
pintada no município de Itacoatiara (distante a 165 quilômetros de 
Manaus).  
Foto: Reprodução/Rede Amazônica 
Em entrevista a Rede Amazônica, o chefe da Divisão Técnico Ambiental 
do Ibama em Manaus, Hugo Loss, relatou sobre o estado de saúde do 
animal.    
Segundo a Polícia Militar, o animal foi capturado inicialmente por 
ribeirinhos, que mantiveram o felino em um lugar seguro até a chegada 
das autoridades. Em seguida, a equipe levou a onça ao Ibama para 
procedimentos veterinários.   
Foto: Divulgação 
De acordo com Loss, a onça é um filhote de cinco meses e pesa 15 
quilos. O felino foi entregue ao Centros de Triagem de Animais 
Silvestres (Cetas) e passou por uma rigorosa bateria de exames. 
“Aparentemente está bem, não tem sinais de maus tratos, o único 
problema até o momento é a alimentação da onça, já que passou um 
bom tempo sendo criada por comunitários”, revelou. 
Na opinião do profissional, o maior desafio para a onça será se adaptar 
a vida selvagem. “Ela viveu como um animal de estimação, ou seja, em 
condições adversas ao seu comportamento natural e provavelmente 

terá dificuldades em se adaptar a vida selvagem”, explicou. 
Dados alarmantes 
Em 2018, os municípios campeões por denúncias de abates de onças foram Presidente Figueiredo e Rio 
Preto da Eva, além disso, o Ibama recebeu várias notificações de animais que foram atropelados nas 
estradas próximas a capital. “As pessoas costumam comercializar partes da onça, como a cabeça ou o 
couro. O animal sofre também com o avanço do desmatamento, por isso, devemos ficar alertas”, 
assegurou Loss. 
Informações e denúncias sobre crimes ambientais podem ser feitas diretamente ao Batalhão Ambiental 
da Polícia Militar por meio do telefone (92) 98842-1547, ou diretamente no endereço da unidade na Vila 
Olímpica, acesso pela rua  Álvaro Maia, Alvorada 1, zona Oeste. 
 


