
Uma oportunidade para
promover a cultura do cuidado
e acolher as pessoas.
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Saúde

Incutir a responsabilidade
cotidiana, o senso de
cuidado da equipe nos
colaboradores.

E como gerenciar a resposta em

momentos críticos é uma temática

abordada a partir de vivências do

palestrante na sua experiência

profissional em situações extremas.

Pedro Aihara é Porta-voz do Corpo de

Bombeiros – MG. Sua objetividade em

comunicar mesmo emmomentos de

extrema pressão transparece em sua

fala o respeito ao fator humano da

operação.
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CULTURA DE CUIDADO

Despertando o cuidado
em si, do outro e do todo.

Como conectar cultura de cuidado

com resultado na direção daquilo que

é essencial para uma vida segura e

saudável, dentro e fora do ambiente

de trabalho?

Juliana Bley é referência em fatores

humanos associados à saúde e

Segurança no Brasil. Autora do livro

“Comportamento Seguro: a psicologia

da prevenção de doenças e acidentes”
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CULTURA DE CUIDADO

2

https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/pedro-aihara/
https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/juliana-bley/


Segurança

O objetivo de criar uma
cultura de segurança
psicológica

É eliminar a percepção dos

colaboradores de que devem “se

encaixar”, “saber seu lugar” e “seguir

a linha” para serem aceitos.

Carla Furtado é referência no campo

da Felicidade nas Organizações e da

Psicologia Positiva.
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CULTURA DE CUIDADO

Desafios, mitos e
protocolos.

Uma palestra customizada para discutir

desafios, protocolos e descontruir mitos

sobre a disseminação do COVID.

Wanderson de Oliveira está à frente de

vários projetos para retomada das

atividades com segurança. Sua fala

orienta e promove reflexões sobre saúde

e segurança em tempos de pandemia,

fake news e medo. É Doutor em

Epidemiologia com 22 anos de

experiência em saúde pública com

passagem pelo Ministério da Saúde.W
an
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SAÚDE E PROTOCOLOS COVID-19
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Covid-19

O ano de 2021 será um
ano de transição para
uma nova fase.

Como será esta nova fase pós

pandêmica? Voltaremos a ser como

éramos em 2019 ou seremos pessoas

diferentes, com outros valores e com

outra visão da vida?

Dra. Ana Escobar é médica e contribui

com informações sobre saúde nos

principais veículos do país.
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2021: o ano
daesperança
no futuroou
davoltaao
passado?

SAÚDE E PROTOCOLOS COVID-19

O novo coronavírus
escancarou a desigualdade
social e estigmatizou o
idoso, banalizando a
morte dosmais pobres
e dosmais velhos.

O que significa ser velho em nosso país?

Quem são os nossos idosos e como

estamos envelhecendo? O conceito do

envelhecimento ativo pode mudar nossa

visão sobre esta fase da vida, promover

novas atitudes e orientar políticas públicas.

Alexandre Kalache é membro da

Organização Mundial da Saúde (OMS) e

um dos maiores especialista do mundo

sobre longevidade
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Emocional

A harmonia entre
mente, corpo e alma.

Uma visão sobre como manter a mente

ativa, hábitos saudáveis, ocupar melhor

seu tempo, como tornar-se mais

eficiente e produtivo e a harmonia

entre mente, corpo e alma.

Breno Faria é médico e sua história é

seu maior case: superou experiências

de quase morte, passou por um

transplante de coração e superou

todas as rejeições de um transplante.
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SAÚDE E PROTOCOLOS COVID-19

Cuidado, bom senso e
fontes confiáveis.

Uma palestra que discute cuidados com a

saúde em tempos de covid, e, sobre bom

senso e fontes confiáveis sobre o tema.

Drauzio Varella é médico oncologista,

cientista e escritor. Formado pela USP,

foi um dos pioneiros no tratamento da

AIDS, especialmente do sarcoma de

Kaposi, no Brasil.
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Esperança

Desafios para pais e filhos

Omédico traz para a esfera da

saúde um diálogo inovador, aberto

e transformador, sempre com

muita clareza.

Daniel Becker é um dos mais

importantes médicos brasileiros da

atualidade, sobretudo, quando os

assuntos envolvem saúde corporativa,

bem-estar e infância.
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SAÚDE E PROTOCOLOS COVID-19

Por que tentar esconder?

Um relato de quem enfrenta esses estados

emocionais que podem causar tanto

desconforto e sofrimento. Reflexões

essenciais sobre a importância de não

se negligenciar essas questões,

principalmente no cenário em que

estamos vivendo e sobre a esperança

que acompanha o ato de se cuidar.

Leila Ferreira nunca escondeu suas

próprias fragilidades em seus livros,

vídeos e palestras. Suas ideias nos

ajudam a refletir sobre o atual momento

que vivemos e nos conscientizam da

importância de fazermos agora as

escolhas que nos permitirão viver de

forma mais equilibrada depois.
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SAÚDE MENTAL
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2021
Uma palestra que discute
os três componentes da
esperança (metas,
caminhos, ações) e
sobre a ansiedade.

Leonardo Machado é médico Psiquiatra

e Palestrante,, referência em temas

ligados à Psiquiatria e Saúde Mental.

Foi Destaque Científico da ABP de 2015 e

de 2017 e membro do comitê executivo

de psiquiatria positiva da Associação

Mundial de Psiquiatria (WP).
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SAÚDE MENTAL

É completamente normal
se sentir anormal num
momento como este.

Estamos vivenciando um desafio que se

nos fosse dada a opção de enfrentá-lo

ou não, com certeza não escolheríamos

encará-lo. Mas já que a vida não nos

consultou sobre isso, nos cabe tentar

reagir da maneira mais equilibrada

possível.

Rossando Klinjey é palestrante, escritor,

Psicólogo Clínico. Fenômeno nas redes

sociais, seus vídeos já alcançaram a

marca de mais de cento e cinquenta

milhões de visualizações.
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Equilíbrio

Quarentena, isolamento
social, home office, os
compromissos e a rotina
com os filhos e a família
em casa.

Como conciliar tudo isso mantendo a

mente e o corpo saudáveis? Dr. Jairo

explora o impacto da desaceleração das

pessoas e empresas, os efeitos de uma

sociedade em quarentena para a saúde

mental e sobre os transtornos como

ansiedade e depressão que podem se

agravar ou surgir e soluções para tornar

esse momento mais leve para todos.

Jairo Bouer é médico psiquiatra com

projeção nacional colaborando com

grandes veículos de comunicação
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SAÚDE MENTAL

Todos os profissionais
buscam e são cobrados por
resultados, o que aumenta
a probabilidade de pensar
e agir racionalmente,
dificultando a prática e o
desenvolvimento de
habilidades emocionais.

Aplicando a inteligência emocional nas

ações, os resultados são mais eficazmente

atingidos e as decisões mais equilibradas.

Rafael Nunes é psicólogo especialista em

Desenvolvimento de Equipes de Alta

Performance. Converge energia, didática

e conhecimento em suas apresentações.
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Afeto

Uma reflexão sobre a
vulnerabilidade coletiva de
ummundo suspenso no qual
o tempo que doamos ao
outro se torna ainda
mais precioso.

É fundamental fazer bom uso desse tempo:

não pedir que ele voe, tentar substituir a

pressa pela velocidade. A velocidade é

necessária para aprendermos cada dia

mais com o novo. Sem a rapidez de abrir

mão dos velhos conceitos, dos paradigmas,

de tantas narrativas, seria impossível nos

adaptarmos.

Pedro Salomão é autor de 3 livros, dentre

eles o “Valor Presente” com prefácio

de Leandro Karnal.Pe
dr
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SAÚDE MENTAL

Expõe a análise das
ansiedades geradas nesse
tempo, que causam dor
existencial, angústia,
desconfiança e desafeto
nas atividades profissionais.

É preciso discutir as consequências da

falsa (e complexa) dicotomia “vida versus

economia” e os “pensamentos universais”

que causam esses sentimentos, regem

nossos comportamentos, e, até nos

distancia, do nosso proposito.

Maria Flávia Bastos colabora para o

desenvolvimento da humanização nas

práticas de gestão de organizações de

todo o Brasil. É autora de 6 livros e

professora da Fundação Dom Cabral.
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SIPAT

Cuidado, acolhimento
emocional e aprendizado
em situações difíceis.

O cenário atual pede um cuidado

especial com o público interno, decisões

bem tomadas e disposição para aprender

lições valiosíssimas para a vida e para

os negócios.

Esta palestra é um "colo aconchegante"

para pequenos e grandes grupos

envolvidos em situações impactantes,

além de uma bússola para líderes que

precisam conduzir com estratégia e

cuidado seus times nestas ocasiões.
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CUIDAR DE QUEM CUIDA

Habilidades emocionais
e a comunicação assertiva
são fundamentais para
conseguirmos atingir
resultados eficazes e
engajar equipes nestes
cenários desafiadores.

“A Calma no Caos” é uma palestra que

coloca a comunicação e as competências

humanas como ferramenta estratégica

para superar momentos de crise

Pedro Aihara é Porta-voz do Corpo de

Bombeiros – MG. Sua objetividade em

comunicar mesmo emmomentos de

extrema pressão transparece em sua fala

o respeito ao fator humano da operação.
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