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ODS3 - Saúde e Bem-Estar SEDE  
Estrutura física de incentivo ao uso de 
bicicletas (bicicletário, vestiário) 
 

2020 
 

Mobilidade 
urbana  

Estrutura física de incentivo ao uso 
de bicicletas (bicicletário, vestiário), 
o que repercute em uma melhor 
qualidade de vida do servidor e na 
melhora da mobilidade urbana. 

PROAD 7828/2020 

ODS3 - Saúde e Bem-Estar TRT 12 Campanha de vacinação contra a gripe 
2020  
PROAD 79/2020  

Saúde 

A campanha de vacinação contra o 
vírus H1N1, realizada anualmente 
pelo TRT-SC, em 2020 será 
realizada de outra maneira: os 
magistrados e servidores deverão se 
vacinar em rede particular e o valor 
pago será reembolsado. Outra 
novidade é que, neste ano, os 
inativos também serão 
contemplados na campanha. As 
iniciativas estão previstas na 
Portaria 120/2020 

 -------------------------- 

ODS3 - Saúde e Bem-Estar --------------------- 
Doação de materiais e equipamentos de 
proteção individual para o Hospital 
Regional de São José - SC 

2020 Saúde 

Realizar a doação de materiais e de 
equipamentos de proteção 
individual para o Hospital 
Regional de São José - SC, com o 
objetivo de auxiliar no combate da 
pandemia do coronavírus (COVID-
19) e no cumprimento do ODS 3 
para assegurar uma vida saudável e 
para promover o bem-estar para 
todas e todos, em todas as idades. 

PROAD 7829/2020 

ODS3 - Saúde e Bem-Estar --------------------- 
Doação de materiais, equipamentos, 
mobiliários, entre outros para hospitais e 
associações da área da saúde 

2020 Saúde 

Realizar a doação de materiais, 
equipamentos, mobiliários, entre 
outros, para hospitais e associações 
da área da saúde, com o objetivo 
de auxiliar no cumprimento do ODS 
3 para assegurar uma vida 
saudável e para promover o bem-

PROAD 7831/2020 
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estar para todas e todos, em todas 
as idades. 

ODS3 - Saúde e Bem-Estar --------------------- 

Realizar um conjunto de atividades para 
sensibilizar a sociedade sobre a 
importância do dia mundial de luta contra 
o trabalho infantil 
(Meta 11 do CNJ) 

2020 

Combate ao 
trabalho infantil e 
estímulo à 
aprendizagem 

Sensibilizar a sociedade sobre a 
importância do dia mundial de luta 
contra o trabalho infantil PROAD 2075/2020 

ODS3 - Saúde e Bem-Estar TRT12 
Consultório virtual para atendimento 
psicológico 

2020 Saúde 

Por meio da plataforma 
BigBlueButton, magistrados e 
servidores lotados fora da capital, 
ou impossibilitados de comparecer 
presencialmente a uma consulta, 
poderão ser atendidos pelas 
psicólogas da Seção Psicossocial 
sem precisarem se deslocar até o 
prédio sede do Tribunal. 
A consultas compreendem 
entrevistas de orientação e 
acompanhamento psicológico, 
atendimento individual de 
preparação para aposentadoria, 
acompanhamento da qualidade de 
vida no trabalho, estratégias de 
saúde para manejo do estresse, 
fatores de risco e proteção 
psicossocial no ambiente de 
trabalho. 

------------ 

ODS3 - Saúde e Bem-Estar TRT12 Janeiro Branco 2020 Campanha 

Com o propósito de convidar a 
população a discutir a importância 
do cuidado com a saúde mental, foi 
instituída em 2014 a campanha 
Janeiro Branco. A escolha do 
primeiro mês do ano tem relação 
com o clima do período, 
tradicionalmente marcado pela 

------------ 
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renovação da esperança e projetos 
na vida das pessoas.  

ODS3 - Saúde e Bem-Estar TRT12 Informativo coronavírus 2020  

A Coordenadoria de Saúde 
disponibiliza informativos aos 
magistrados e servidores sobre as 
formas de c contágio e prevenção. 

------------ 

ODS3 - Saúde e Bem-Estar TRT12 
Dicas de ergonomia para 
teletrabalhadores provisórios 

2020 Capacitação 

A Coordenadoria de Saúde do 
Tribunal elaborou um conjunto de 
dicas para a criação de um posto 
de trabalho domiciliar. De caráter 
básico, as orientações são para os 
que, por conta da pandemia de 
coronavírus, estão 
temporariamente cumprindo suas 
atribuições a distância. 

------------ 

ODS3 - Saúde e Bem-Estar TRT12 
Campanha Verdade ou Mentira sobre o 
coronavírus 

2020 Campanha 

Série de vídeos desmistificam fake 
news sobre o novo coronavírus: 
1) Café previne a Covid-19 (In 
Vigilando de 24/04/2020) 
2) Beber água de 15 em 15 
minutos cura o coronavírus (In 
Vigilando de 30/04/2020) 
3) O coronavírus não resiste ao 
calor e morre a 26º C (In Vigilando 
de 15/05/2020) 
4) Utilizar álcool em gel nas mãos 
para prevenir a covid-19 altera 
bafômetro (In Vigilando de 
08/05/2020) 
5) Tomar bebidas quentes pode 
matar a covid-19 (In Vigilando de 
22/05/2020) 
6) Ao estourar plástico bolha, 
lembre que o ar vem da China (In 
Vigilando de 290/5/2020) 

------------ 
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7) Prender a respiração por 10 
segundos indica se a pessoa tem a 
covid-19 (In Vigilando 05/06/2020) 
8) Enxaguante bucal combate a 
covid-19 (In Vigilando de 
12/06/2020) 
9) Vírus da covid-19 morre ao ser 
exposto ao ar quente de secadores 
de cabelo ou de saunas (In 
Vigilando de 19/06/2020) 
10) O quinino da água tônica é 
eficaz contra a covid-19 (In 
Vigilando de 26/06/2020) 
11) Vacina para coronavírus de 
cães protege contra a covid-19 em 
humanos (In Vigilando de 
03/07/2020) 
12) Animais domésticos podem 
transmitir a covid-19 (In Vigilando 
de 10/07/2020) 

ODS3 - Saúde e Bem-Estar TRT12 
Palestra: Ergonomia e saúde mental no 
trabalho remoto provisório 

2020 Palestra 
Live orienta sobre ergonomia e 
saúde mental em tempo de 
teletrabalho integral 

------------ 

ODS3 - Saúde e Bem-Estar TRT12 Campanha Setembro Amarelo  2020 Campanha 

Mês de prevenção ao suicídio. 
Divulgar como a Campanha 
Setembro Amarelo surgiu, seus 
objetivos, fatores de risco, sinais de 
alerta, sobre como conversar com 
alguém que precisa de ajuda e 
entrevista com a médica psiquiatra 
Bárbara Saviato. 

------------ 

ODS3 - Saúde e Bem-Estar TRT12 
Fisioterapeutas vão avaliar posto de 
trabalho domiciliar a pedido 

2020 Saúde 

Os fisioterapeutas do Tribunal estão 
disponibilizando atendimento 
personalizado, por chamada de 
vídeo, para melhorar a ergonomia 
do home office. 

------------ 
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