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Nesta edição

O que foi feito de vera na
Saúde do Trabalhador?
EDITORIAL*
Estamos em outubro. Todos os outubros são a
consolidação da primavera (a primeira estação do bom
tempo). Quantos outubros ainda virão com
trabalhadores morrendo no trabalho? Mas, o que foi
feito de vera? A vera dessa nossa conversa não é
propriamente uma mulher, enquanto uma pessoa. Ou
até é. Vera é a que é Verdadeira. Ou, para simplificar,
verdade. Verdade é uma palavra feminina. Portanto,
falamos de uma mulher: Verdade. Quantas mulheres
adoecem e morrem no trabalho? O que foi feito de
vera? Meninos e meninas, há tantos anos atrás, quando
brigavam de mentirinha era apenas ‘de mentirinha’.
Mas quando brigavam de verdade era ‘a vera’ ou ‘de
vera’. A nossa Vera, não é só a mulher trabalhadora que
sucumbe no trabalho. É a Verdadeira face da nossa
conversa. Tantos amores foram desfeitos porque eram
‘a vera’, tantas vidas foram mudadas porque as palavras
eram ‘de vera’. ‘De mentirinha’ ou ‘de vera’ selava o
destino das crianças há tantos anos atrás. E continua
selando o destino das pessoas. Quando Milton
Nascimento fez a música “O que foi feito de vera”, cada
um de seus parceiros, Fernando Brant e Márcio Borges,
fez uma letra diferente para a música. Milton, surpreso
com a coincidência, aproveitou as duas letras que,
mesmo sendo diferentes, convergiam para o mesmo
ponto da pergunta: “O que foi feito de vera?” ou “O que
foi feito de verdade?” Ouça a música no site:
https://www.youtube.com/watch?v=BLAEK2xRoWA e vamos
conversando. Estávamos em 1978. A ditadura estava
estrebuchando. Já havia matado demais, já havia
desrespeitado demais a dignidade das pessoas.
Lutávamos para que trabalhadores fossem mais
respeitados. Esse foi o ano da Conferência de Alma-Ata
sobre cuidados primários de saúde, que tanto
influenciou o SUS. Coincidência? Preservar a vida no
trabalho é um cuidado primário de saúde ‘a vera’? E
Milton Nascimento perguntava: ‘O que foi feito de
verdade?’ ‘O que foi feito de vera?’ Nós, do Fórum
Intersindical, perguntamos: o que foi feito de verdade
na saúde do trabalhador? Alguma coisa foi feita, de lá
p’ra cá, mas o que foi feito é muito pouco.
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Trabalhadores continuam morrendo, adoecendo e
morrendo de novo – seus filhos – os novos trabalhadores
que morrem e os que estão aí a serem mortos e assim
sucessivamente. Enquanto alguns abnegados tentam
defender a vida e a saúde dos trabalhadores ‘de vera’, o
poder econômico continua agindo de ‘mentirinha’ com a
questão. São muitos os cúmplices dessa ‘mentirinha’,
muitos dentro do próprio aparelho de Estado brasileiro.
‘De vera’ é seguir a Constituição Brasileira e tratar a
saúde do trabalhador como um problema de saúde
pública. ‘De vera’ é reconhecer o SUS como órgão
responsável pela vigilância da saúde do trabalhador. ‘De
vera’ é o próprio SUS reconhecer-se nessa missão. ‘De
vera’ é o movimento sindical cobrar do SUS uma atitude
mais pró-ativa dos milhares de profissionais inseridos
nos Centros de Referência de Saúde do Trabalhador do
SUS. ‘De vera’ é as Superintendências Regionais do
Trabalho entenderem que a doença e a morte no trabalho
são um problema de saúde pública e não agirem contra o
SUS. ‘De vera’ seria muito bom se os órgãos públicos
responsáveis pela defesa da vida no trabalho - Cerest,
Vigilância Sanitária, Trabalho, Previdência, Fundacentro
- e as Universidades e os sindicatos pudessem se unir no
esforço comum de se contrapor à doença e à morte no
trabalho, de forma competente, objetiva e resolutiva. ■ ■ ■
O que foi feito de vera
O que foi feito, amigo,
De tudo que a gente sonhou
O que foi feito da vida,
O que foi feito do amor
Quisera encontrar aquele verso menino
Que escrevi há tantos anos atrás
Falo assim sem saudade,
Falo assim por saber
Se muito vale o já feito,
Mais vale o que será
Mais vale o que será
E o que foi feito é preciso
Conhecer para melhor prosseguir
Falo assim sem tristeza,
Falo por acreditar
Que é cobrando o que fomos
Que nós iremos crescer
Nós iremos crescer,
Outros outubros virão
Outras manhãs, plenas de sol

E de luz
Alertem todos alarmas
Que o homem que eu era voltou
A tribo toda reunida,
Ração dividida ao sol
E nossa vera cruz,
Quando o descanso era luta pelo pão
E aventura sem par
Quando o cansaço era rio
E rio qualquer dava pé
E a cabeça rolava num gira-girar de amor
E até mesmo a fé não era cega nem nada
Era só nuvem no céu e raiz
Hoje essa vida só cabe
Na palma da minha paixão
Devera nunca se acabe,
Abelha fazendo o seu mel
No canto que criei,
Nem vá dormir como pedra e esquecer
O que foi feito de nós

*Os editoriais do Boletim expressam a opinião da coordenação do Fórum Intersindical e nem sempre a de todos os participantes.
A cada reunião ordinária, os editoriais são debatidos, suscitando divergências e provocando reflexões, na perspectiva de uma arena democrática,
criativa e coletiva de encontros de ideias em prol da saúde dos trabalhadores.
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A fala da Saúde do Trabalhador

Lia Giraldo
Lia Giraldo é uma das guerreiras, lutadoras
e batalhadoras pelas causas da saúde do
trabalhador e do meio ambiente no Brasil.
Médica pela USP [Universidade de São Paulo] e
doutora pela Unicamp [Universidade Estadual de
Campinas], Lia é uma pesquisadora inquieta e
múltipla, especialista em pediatria, saúde
pública, epidemiologia, medicina do trabalho
e psicanálise. É professora adjunta da
Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade de Pernambuco e pesquisadora
Foto: FINN DIDERICHSEN – Quito/Equador – setembro 2016
aposentada da Fiocruz, mas ainda atuando
na instituição. Sua experiência na área de saúde coletiva recai, principalmente, na saúde ambiental e
saúde do trabalhador, na atenção primária e na reflexão da complexidade em ciência. Aliando
sempre a atividade acadêmica com a luta política, Lia faz da abordagem sistêmica sobre a
vulnerabilidade dos grupos humanos sua bandeira de pesquisa e luta. São diversas as frentes em que
atualmente milita: Grupo Temático Saúde e Ambiente da Abrasco; Fórum Permanente de Combate
aos agrotóxicos e pela vida e Fórum Pernambucano de Combate aos efeitos dos agrotóxicos.
Atualmente é professora associada da Universidade Andina Simón Bolívar, em Quito, no Equador.
FIS - Lia, conte-nos um pouco de sua trajetória no
campo da saúde do trabalhador (ST).

Lia Giraldo - Minha trajetória na ST se inicia
com a mudança da família para a cidade de
Santos em 1977, quando vinha da experiência
do início da carreira de médica sanitarista no
Litoral Norte de São Paulo. Ao chegar em
Santos entrei em contato com o movimento
sindical, muito robusto na época, especialmente
ligado ao Movimento de Cultura Popular. Em
1978 fui convidada para ingressar no Partido
Comunista Brasileiro (PCB) que estava em São
Paulo muito ativo na militância da saúde. A
partir da rede constituída pelo PCB, na saúde,
especialmente com a criação do CEBES [Centro
de Estudos Brasileiros de Saúde] e ABRASCO [Associação
Brasileira de Saúde Coletiva] passei a uma militância
mais sintonizada com os grandes temas da
saúde brasileira que desembocou no
movimento sanitário. Eu trabalhava no
território, não pertencia ao mundo da
academia. Também nesse ano comecei a militar
nos temas da ST. Surpreendia-me, na época, o
número de acidentes de trabalho, a culpabiliza-

ção dos trabalhadores, o chamado ato inseguro. Já
com um pensamento crítico ajudei organizar em
Santos a primeira Semana de Saúde do
Trabalhador pelo recém movimento intersindical
que viria se constituir no Diesat [Departamento Intersindical
de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho], em
1980, processo do qual fiz parte. Outro fato que me
levou a uma intensa militância nesse campo foi o
Movimento de Renovação Médica e a luta que se
estabeleceu para colocar o movimento sindical
atento para o tema da saúde do trabalhador. Uma
posição política para a saída do corporativismo,
que era também uma questão contemporânea
muito discutida pelo Partido Comunista. Também
em 1978, o PCB lançou um documento muito
importante chamado Saúde nas Fábricas, sob
inspiração do Partido Comunista Italiano e da
Confederazione Generale Italiana del Lavoro e do
livro de Giovanni Berlinguer, com o mesmo nome.
Assim, de Sanitarista e Pediatra, me tornei uma
orgânica militante no campo da ST e, em 1980, o
Sindicato dos Metalúrgicos de Santos me financiou
um curso de especialização em medicina do
trabalho pela Fundacentro.
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O objetivo era que eu pudesse assessorá-los nessa
temática. Outro fato importante é que em 1979 eu
escolhi trabalhar no município de Cubatão, já
direcionada para enfrentar os problemas da
poluição e as más condições de trabalho. Como
todos sabem, nessa época, Cubatão era uma
cidade conhecida como Vale da Morte pela
intensa degradação ambiental. Lá cheguei
disposta a enfrentar os graves problemas de
saúde pública decorrente de um contexto
sanitário gravíssimo, ainda em plena ditadura
militar.
FIS - Deve ter havido muitas iniciativas, no
período, com esse tipo de enfrentamento...
Lia - Estava claro que esse problema afetava a
população, mas afetava mais intensamente os
trabalhadores. Então desde essa época eu via a
saúde do trabalhador e da população (suas
famílias) fazendo parte de um mesmo processo de
produção e reprodução social. Assim, como
diretora técnica do Centro de Saúde de Cubatão
comecei a atuar para além dos problemas
clássicos da Saúde Pública. Ajudei a criar a
Associação das Vítimas da Poluição, que foi muito
importante para dar visibilidade aos problemas
ambientais e seus impactos na saúde humana.
Atuei em conjunto com o movimento social na
problemática das malformações congênitas,
especialmente porque foi identificando o aumento
de casos de anencefalia e outros defeitos de
fechamento do tubo neural que a saúde em
Cubatão passou a ter maior visibilidade.
FIS - Conte-nos mais sobre o papel do Centro de
Saúde?
Lia - O Centro de Saúde de Cubatão foi ponto de
apoio para diversos pesquisadores que lá
chegaram para investigar esse fenômeno de
nocividade ambiental. As doenças respiratórias
que eram a principal causa de internação e morte
na população foi também por mim investigada.
Atuamos decisivamente na defesa da população
da Vila Parise, uma comunidade que existia
incrustada no meio das fábricas de fertilizantes e
da siderúrgica COSIPA [Companhia Siderúrgica Paulista].
Investiguei o destino final dos resíduos industriais
da região e descobri que eram jogados por
empresas terceirizadas ao longo da estrada que
ligava Cubatão ao litoral sul paulista. Mas a
grande virada veio em 1982 quando houve a
eleição direta para governadores e São Paulo
Venha Para o Fórum Intersindical
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elegeu Franco Montoro, que nomeou João
Yunes para secretário de estado. João Yunes foi
um
prestigiado
médico
sanitarista
e
profundamente democrático. Num processo de
mobilização social e das bases dos diretórios do
PMDB fui indicada para ocupar o cargo de
Diretora Regional de Saúde. Contrariando o
desejo dos prefeitos e deputados eleitos da base
PMDBista, fui empossada no cargo em 1983.
Imediatamente abri uma discussão com o
movimento sindical para instituir um programa
de saúde do trabalhador entre as ações da saúde
pública. Como o Sindicato dos Metalúrgicos de
Santos, do qual eu já era assessora, vinha
apresentando denúncias sobre agravos a saúde,
especialmente os problemas da intoxicação por
benzeno, trabalhamos com essa demanda para
iniciar uma intervenção mais sistêmica com
base nos ideais da Saúde Coletiva.

...em 1983... nasceu conosco o
primeiro programa de saúde do
trabalhador na rede de saúde pública
brasileira... Era preciso entrar nas
fábricas para fazer valer as ações de
proteção e prevenção da saúde dos
trabalhadores, e usamos o código de
saúde para fazê-lo.
FIS - E qual foi o principal desdobramento
dessas ações?
Lia - Em 1980 tive contato com a Professora
Marcília Medrado Farias que instituiu um
projeto de pesquisa em Cubatão com meu
apoio e da equipe do Centro de Saúde. Em
1983, passei a ser Diretora Regional de Saúde
de Santos, e assim nasceu conosco o primeiro
programa de saúde do trabalhador na rede de
saúde pública brasileira. Digo isto sem qualquer
pretensão, pois as circunstâncias descritas nos
possibilitaram essa iniciativa. Era preciso
entrar nas fábricas para fazer valer as ações de
proteção e prevenção da saúde dos
trabalhadores e usamos o código de saúde para
fazê-lo. A posição de diretora de uma unidade
regional de saúde e o apoio do Instituto de
Saúde da Secretaria de Saúde de São Paulo,
onde lá atuava um grupo técnico coordenado
por Francisco Antonio Lacaz, possibilitou
desenhar um plano estratégico de ação.
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Outras duas regionais tiveram iniciativas na Saúde do Trabalhador, embora, focados em questões
específicas: no Vale do Ribeira o problema central era a exposição aos agrotóxicos e no ABC Paulista
era o problema do mercúrio. Na Baixada Santista utilizamos outra estratégia: a vigilância
epidemiológica de agravos relacionados com o trabalho permitiu ingressar nas fábricas para
investigar as condições de trabalho. Foi assim que, em outubro de 1984, foi publicada a Portaria SS
69 assinada pelo Secretário de Estado que incluiu cinco agravos de origem ocupacional no sistema de
vigilância epidemiológica para essa região. Posteriormente outros estados fizeram o mesmo, como no
Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina. Lembro-me quando o Jorge Machado e Letícia Nobre, entre
outros, estiveram em Santos-SP para conhecer essa inovação. Depois, em 1985, com o apoio de
Giovanni Berlinguer, João Yunes possibilitou que um grupo de militantes, liderados por David
Capistrano e outros, como eu, fôssemos à Itália ter contato com a experiência operária italiana de
defesa da saúde, que só conhecíamos pelos livros. No Istituto Superiore de Sanitá, em Roma, fizemos
uma formação em Epidemiologia Ocupacional.
Em 1986 já tínhamos uma rede de atenção à ST na
Baixada Santista, amparada por Planos de Ação
Conjunta,
com
diversos
sindicatos.
Nessa
caminhada, contei com a ajuda de muitos
companheiros. Destaco o apoio criativo e corajoso da
médica Edlamar Guimarães Neves. Ainda em 1986
houve, em Campinas, um evento promovido pela
OPAS [Organização Panamericana de Saúde], sobre a
organização da atenção à ST na rede pública de
saúde. Fui convidada por conta da experiência que
desenvolvia em Cubatão-Santos. Foi quando conheci
pessoalmente Anamaria Testa Tambellini e
Elizabeth Dias, que passaram a ser minhas grandes
parceiras. Outras experiências paulistas e de outros
estados também se estabeleceram, especialmente a
partir de 1986, ano da VIII CNS e da I Conferência
Nacional de Saúde do Trabalhador. Além das
lideranças da área como Anamaria Tambellini,
Francisco Lacaz e Herval Pina Ribeiro todos
alargaram muito minha compreensão e minha
articulação com pesquisadores para fora do Estado
de São Paulo, como os da UFMG e do CESTEH da
ENSP.
FIS - E seu ingresso na Academia?
Lia - Daí em diante comecei uma trajetória mais
próxima da acadêmica, pela necessidade de
qualificar a ação na luta, a partir das experiências
com o tema da exposição ocupacional ao benzeno
(dissertação de mestrado) e o tema da exposição aos
solventes organoclorados (tese de doutorado). Cada
uma dessas incursões foi apoiada pelos sindicatos
das categorias estudadas e o resultado das pesquisas
tiveram, em cada caso, consequências práticas para
a defesa da saúde dos trabalhadores. No meu
mestrado na Unicamp [Universidade Estadual de Campinas]
conheci Renato Rocha Lieber, da UNESP [Universidade
Estadual Paulista], um dos pesquisadores que teve maior
influência na minha compreensão teórica sobre

Cubatão - São Paulo - Vale da Morte - década de 1980
http://image.slidesharecdn.com/cubatodapoluioaoexemplodecontrole-121115141156phpapp01/95/cubato-da-poluio-ao-exemplo-de-controle-7-638.jpg?cb=1352988800

questões epistêmicas, além de Tereza Carlota
Pirez Novaes e Leda Leal Ferreira, ambas da
Fundacentro. Com eles passei a estudar
questões mais teóricas relacionadas à
complexidade no tema da ST.
FIS – Qual o foco de sua atuação na ST hoje?
Lia - Num projeto apoiado pelo Ministério da
Saúde - Curso de Especialização para gestores
em Vigilância Sanitária -, coordenei o módulo
de ST de 1990 a 1994. A 4ª versão do curso foi
em Recife, em 1994, no Núcleo de Saúde do
Coletiva (NESC) - Centro de Pesquisas Aggeu
Magalhães da Fiocruz Pernambuco. O módulo
foi um sucesso! Fiquei apaixonada pelo lugar.
Recebi um convite para lá ir trabalhar.
Coloquei esta possibilidade em minha agenda
de vida e após terminar o doutorado tive a
sorte de ser aprovada num concurso da
FIOCRUZ com uma vaga para o NESC-Recife,
em 1995. Comecei aí minha atividade formal
como pesquisadora, coordenando o Programa
de Pós-Graduação recém criado na instituição.
Venha Para o Fórum Intersindical
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Nesse processo, organizei um Laboratório de Saúde, Ambiente e Trabalho - LASAT para dar
sustentação às atividades de pesquisa e às novas disciplinas. Como consequência foram formadas
diversas pessoas, algumas delas hoje atuando na instituição. Agradeço nesse processo o apoio da Fiocruz
às minhas iniciativas, mas confesso que as inovações do passado, na rede de saúde, continuaram
sendo as marcas de meu trabalho na vida acadêmica. Hoje sou aposentada da Fiocruz, mas continuo
apoiando o Programa de Pós-Graduação e a equipe do LASAT. Há dez anos comecei uma atividade
como Professora Adjunta da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco (UPE),
na qual coordeno um Módulo de Atenção Primária à Saúde. Consegui introduzir na prática dos
estudantes de medicina um olhar para a saúde do trabalhador. Nela, os estudantes, além de conteúdos
teóricos, passaram a observar o trabalho da equipe da atenção básica, fazer uma análise coletiva do
trabalho e utilizar o método científico nesse processo de aprendizado. Com apoio dos técnicos do
CEREST de Recife estabelecemos uma parceria para incorporar a ST na Atenção Básica, que é uma
questão ainda pendente na política de saúde do trabalhador no Brasil. Conseguimos a aprovação do
Conselho da Faculdade de Ciências Médicas da UPE para transversalizar os conteúdos de ST no
currículo da medicina, isto depois de ter proferido por 04 períodos uma disciplina eletiva voltada para
essa sensibilização. Agora estou em processo de aposentadoria com a esperança de que estas atividades
institucionalizadas permaneçam.
FIS – Como você avalia a ST hoje no Brasil?
Lia - Infelizmente vivemos um paradoxo.
Ampliou-se a democracia. A esquerda teve
maior espaço de atuação no aparelho de
Estado. Em contraposição, a agenda de lutas
por melhores condições de trabalho se
enfraqueceu. Os temas conceituais deixaram
de ter importância. Estamos na rede, de modo
geral, com um enfoque da Medicina do
Trabalho, longe daquela perspectiva da saúde
coletiva e da política nacional de saúde do
trabalhador. As coordenações são burocráticas
e distantes dos trabalhadores. O movimento
sindical também se enfraqueceu. Há no mundo
uma nova fase do capitalismo ainda pouco
compreendida. Nesse cenário, apenas alguns
núcleos conseguiram se manter. As duas
últimas conferências não tiveram a repercussão
desejada na estrutura do Estado e na
sociedade. Penso que precisamos refundar a ST
e para tal temos que fazer uma leitura crítica
de nosso mundo atual.
[entrevista concedida à Coordenação online – setembro 2016]

FIS – Como você vê a relação da academia com o
movimento sindical?
Lia - Uma diáspora, com algumas exceções. Por
outro lado vemos uma riqueza de outros
movimentos que levantam as questões de saúde
do trabalhador e que tem apoio da academia.
Um exemplo é a problemática dos agrotóxicos.
Estamos aprendendo a ter um novo olhar com os
militantes da agroecologia, como foi a produção
do dossiê da Abrasco sobre o impacto do
Agrotóxico na Saúde e a Campanha Permanente
de Combate ao Agrotóxico e pela Vida. Um novo
fazer é preciso ser aprendido com o movimento
social. Acredito que estamos dando passos nessa
direção. Precisamos sim de uma PRAXIS
renovada para o século XXI. Precisamos da
esquerda para fazê-lo, e esta também precisa ser
refundada. O contexto nacional e internacional
clama por essa renovação. E se a academia não
estiver organicamente ligada ao movimento
social e sindical (este também renovado) não
faremos nosso papel. Por esta razão a discussão
sobre o papel social da ciência hoje é
fundamental. ■ ■ ■

“Esta é na verdade a história de uma época, onde havia muita militância, criatividade e
coragem. Devo a uma rede de pessoas e de ideias um tributo de vida. Gostaria de
lembrar muitos outros colegas e trabalhadores que me deram enormes lições e que
ajudaram a me formar como sujeito dotada de uma visão especial da saúde coletiva, que
alimenta meu sonho, e possibilita estar ainda, como nos primórdios, atuando na saúde
do trabalhador e integrando-a ao tema da ecologia e do ambiente.” Lia Giraldo
Se você quiser conhecer a história da Saúde do Trabalhador, no Brasil, leia nossos
Boletins do Fórum Intersindical. A história está toda lá!
http://www.multiplicadoresdevisat.com/boletins-de-0-ate-11nova-pagina
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Construção Civil: Recordes Olímpicos de
Morte no Trabalho
Haroldo Pereira Gomes
A indústria da construção civil é a que mais emprega
mão-de-obra no Brasil, com enorme rotatividade,
pois a obra é, sempre, uma atividade efêmera e
singular. A principal legislação sobre a construção
civil é a Portaria Nº 3.214, de 1978, que aprova as
Normas Regulamentadoras, das quais, a NR-18 trata
especificamente do Programa de Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
(PCMAT). A construção civil carece de dados fiéis
sobre acidentes de trabalho, porque nas pequenas e
médias obras muitos são trabalhadores informais,
sem carteira assinada e, assim, seus acidentes de
trabalho ou mortes não são computados nas bases de
dados da Previdência Social. Os sistemas de
informação do SUS também praticamente não
notificam. Essa invisibilidade não permite saber
exatamente quantos são esses profissionais
acidentados ou mortos. Apenas sabe-se que existem,
e muitos. As grandes obras de construção se
subordinam mais à legislação específica de
segurança e saúde do trabalhador, por serem mais
visíveis e serem mais fiscalizadas, enquanto as
pequenas obras de reforma, reparos e fachadas,
realizadas em casas ou apartamentos, dificilmente
são visíveis para a fiscalização, o que as torna ainda
mais inseguras. Segundo a Previdência Social, em
2013, dos mais de 42 milhões de trabalhadores com
vínculo empregatício, 3.330.802 eram da construção,
tendo ocorrido, naquele ano, 451 mortes e 16.164
incapacitações por acidentes. Mas, e os trabalhadores
informais, sem carteira assinada, sem qualquer
vínculo empregatício e, portanto, sem qualquer
notificação quando sofrem um acidente de trabalho?
Inexistem nas estatísticas. Ainda assim, a construção
civil é o 2º setor econômico com maior número de
lesões no trabalho. Isso ocorre porque as grandes
construtoras não têm rigor no gerenciamento das
normas de segurança e saúde do trabalhador. Na
Copa do Mundo de Futebol de 2014, a Fundacentro
realizou um levantamento sobre acidentes fatais nas
obras das Arenas da Copa, confirmando que
ocorreram 12 mortes que poderiam ser evitadas, se a
NR-18 fosse cumprida. Foram mortes ocasionadas
por jornadas de trabalho exaustivas, para cumprir
prazos apertados e pela simultaneidade de atividades
diferentes nos mesmos espaços de trabalho. Portanto,
não houve o gerenciamento adequado sobre
segurança e saúde do trabalhador.

artigo do mês

Por exemplo, a queda de um guindaste matou
três operários e a quebra de um andaime matou
outro. Mortes que não poderiam e não deveriam
acontecer. Acidentes espalhados pelas cidades
que sediaram os jogos da Copa. Fora os que
talvez não saibamos. Esses dados levam à
reflexão de que, a partir de então, as obras para
as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016
deveriam saber como prevenir acidentes e
mortes, promovendo o trabalho mais consciente
e seguro na construção. Importante lembrar que,
nas Olimpíadas de Londres, em 2012, não
ocorreu nenhuma morte de trabalhador da
construção, o que gerou uma expectativa alta de
que não ocorressem acidentes de trabalho na Rio
2016. Durante as obras, a Superintendência
Regional do Trabalho - SRT/RJ - realizou 260
ações, emitiu 1.675 autos de infração e embargou
39 obras. Porém, onze operários morreram, entre
2013 e 2016. A Linha 4 do Metrô teve o maior
número de mortos: três; o entorno do Parque
Olímpico: dois. As demais obras, tiveram uma
morte: Museu do Amanhã, Transolímpica,
Elevado do Joá, Supervia, Nova Subida da Serra
e Museu da Imagem e do Som. Todos foram
acidentes evitáveis como soterramento, queda de
escada nos trilhos, esmagamento, capotamento,
desmoronamento, choque elétrico, queda de
andaime. Isso sem mencionar os acidentes graves
e incapacitantes. A SRT/RJ afirma não existir
compromisso por parte da Prefeitura/RJ com a
segurança e saúde do trabalhador da construção.
Esta alega que muitas dessas obras não deveriam
ser computadas como “acidentes nas obras
olímpicas” porque Supervia, Museu da Imagem e
do Som e Nova Subida da Serra não têm
qualquer relação com os Jogos Olímpicos. Foram
11 mortos e inúmeros acidentados na Rio 2016.
Um recorde para a cidade e para os Jogos
Olímpicos modernos. Uma medalha que
ninguém quer ganhar e que sabemos como evitar
que isso se repita. Basta respeitar mais os
trabalhadores e colocar em prática as normas de
saúde e segurança das obras da construção civil.
Haroldo Pereira Gomes é engenheiro civil, doutor em saúde
pública e professor do CEFET/RJ – Centro Federal de
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
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Metalúrgicos: a luta cotidiana de um diretor
de base pela saúde do trabalhador

Ilquias Araújo Lopes do Nascimento
PERFIL SINDICAL

Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro
Sindimetal-RJ

Ilquias tem 42 anos e veio de Recife para cá ainda pequeno. Trabalha como metalúrgico numa empresa americana,
multinacional, com tecnologia de exploração de petróleo. Iniciou sua atividade sindical há pouco mais de um ano.
Era apenas sindicalizado. Seu ingresso na vida sindical, como diretor de base, é melhor compreendido por suas
próprias palavras: “sempre fui muito questionador, tudo o que me incomodava eu ia atrás p’ra tentar saber, mas
isso não é bem visto pelo patrão.” Quando chegou na empresa que tem muitos recursos, Ilquias, acostumado a
estaleiro, fábrica, onde tudo é “muito bagunçado”, achou que ia trabalhar num “local legal, bacana”. Mas,
trabalhando no horário noturno, começou a ver coisas que não lhe agradavam. “A noite é o horário onde tudo
acontece, as coisas ruins acontecem.” Atuando no cargo de controle de qualidade, inclusive assinando a liberação
de equipamentos, Ilquias questionava e não fazia as “coisas erradas”. Foi quando resolveu se candidatar à CIPA e
se elegeu com o apoio de colegas que viram sua intenção de fazer alguma coisa em prol do trabalhador.
Em contato com um membro sindical que trabalhava na
empresa, Ilquias se aproximou do Sindicato dos
Metalúrgicos do Rio de Janeiro e compôs a chapa que
venceu, tornando-se dirigente sindical de base. “Minha
atuação hoje como dirigente sindical dentro da
empresa, como qualquer outro dirigente sindical de
base, é muito complicada, porque muitas vezes você se
vê sozinho sem ter um respaldo forte.” Ilquias considera
que o sindicalismo hoje, dividido em várias correntes
políticas, difículta a atuação sindical. Do ponto de vista
da saúde do trabalhador, Ilquias descreve o processo:
“Na empresa que produz equipamentos para
exploração do petróleo, tais como cabeça de poço para
regular a saída do petróleo, tem a montagem, teste e
acabamento com pintura e outros tipos de
revestimento, além do jateamento antes da montagem.”
Na pintura, a tinta é muito tóxica. Existem carrinhos de
pinturas, mas não são utilizados porque não cabem
dentro da cabine. Para uma empresa de alta tecnologia
isso é um absurdo, pois a pintura acaba sendo feita em
qualquer local, de forma extremamente agressiva.
Quem trabalha ao lado respira a tinta tóxica, sem a
menor proteção. E, como se sabe, o medo de perder o
emprego acaba submetendo os trabalhadores a esse tipo
de situação. Ilquias chegou a ser retirado da fábrica por
impedir esse tipo de procedimento que impacta a saúde
do trabalhador. Outro problema com os trabalhadores
que manuseiam tintas, óleo mineral, graxa e outros
produtos químicos é a questão dos uniformes que são
lavados em casa. Em julho, na audiência pública do
Deputado Carlos Minc na ALERJ [Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro] , foi ressaltada a “Lei da Roupa Suja”*.
Ilquias procurou utilizar essa Lei na empresa.
*Lei nº 5732, de 27/05/2010. Dispõe sobre a Responsabilidade
das Empresas pela Lavagem dos Uniformes Usados por seus
Empregados no Estado do Rio de Janeiro.

“Eu entrei na rouparia e perguntei para a menina:
‘como eu faço pra trazer o meu uniforme p’ra lavar?’.
Ela disse que eu não podia, só algumas pessoas
selecionadas e, no momento, estou correndo atrás do
cumprimento da lei.” A contaminação de familiares,
inclusive de bebês com produtos químicos e substâncias
tóxicas é um fato ainda invisível. Muitos problemas de
saúde ocorrem devido a isso e não se sabe. Assédio
moral é outro problema muito frequente. E por ocorrer
o tempo todo numa empresa de grande porte, nos seus
inúmeros setores, não se tem a dimensão das suas
consequências, assim como no jateamento de granalha
onde existe uma fuligem que fica em suspensão.
Quanto à participação no Fórum, Ilquias observa:
“Estimulado pelo Egeson (diretor de saúde do
Sindicato), vim para o Fórum. Logo no primeiro dia,
cada um se apresentando, ouvi falar do CEREST, cara
o que é CEREST? E o diálogo estava em torno do
CEREST, CEREST, cara o que é CEREST? Quando o
Renato Bonfatti falou p’ra explodir as siglas me ajudou
p’ra caramba, realmente a gente fica meio “grilado”
quando ouve siglas estranhas. ... É fantástico... discutir
nos GT (Grupo de Trabalho) ... saúde do trabalhador
na hora do acordo, do dissídio. Quantas vezes aparece
a palavra saúde na nossa convenção coletiva?
Ninguém sabe. No Fórum, as informações que se têm
... as reuniões, as aulas, as oficinas temáticas ... são
pessoas com um conhecimento de áreas específicas
que te dão informação que não se imaginava, então é
muito rico, muito bacana... toda vez que eu saio
daqui comento com os amigos do sindicato ... pô
cara é fantástico. Falta ampliar mais a participação
do sindicato... tinha que estar todo mundo aqui...
inclusive muitos eventos poderiam acontecer lá no
próprio sindicato...” ■ ■ ■
[entrevista concedida a Luiz Antonio de Almeida Pires]

Página 8

FÓRUM INTERSINDICAL

Trabalhadores Anônimos

Dando Visibilidade às
Identidades Sociais

Ele enxerga mais longe!
Luiz Felipe da Silva tem 29 anos. É deficiente visual em razão do
diabetes mellitus que descobriu aos 12 anos de idade. Mas sua visão é
ampla, porque olha a vida com solidariedade, amor e esperança. Hoje
está aposentado. Seu último trabalho foi como operador de
empilhadeira. Foi instalador de acessórios automotivos dos 14 aos 26
anos. Embora nunca tenha sofrido acidente ou doença do trabalho, no
final de 2013 percebeu uma dificuldade de visão na claridade, buscou
especialistas, fez tratamentos para a retinopatia diabética sem sucesso
e tornou-se definitivamente "cego". A partir daí se aposentou e
buscou informações, conheceu outros deficientes visuais, percebeu
suas dificuldades, suas lutas e a invisibilidade dos que não veem.
Com os novos amigos resolveu montar algo que os ajudasse a 'andar
a vida'. Formaram, então, uma ONG: União de Cegos Norte
Fluminense - UCNF -. Não tem recursos, funciona com a colaboração
do grupo que formou. Sua missão é a inclusão social dos deficientes
visuais pelo trabalho. Conta que foi visitar uma fábrica de vassouras
de piaçava em Campos/RJ onde os trabalhadores eram deficientes
visuais. Abre um sorriso, fala assim: “são vassouras feitas com
garrafas pet, é sustentabilidade, reciclar garrafas que vão para o
lixo.” Mas o maquinário é caro e ainda não foi possível concretizar
esse sonho. Tudo isso que faz e planeja fazer é com os recursos
próprios da sua aposentadoria. Além disso, é atleta de jiu-jitsu,

Foto: Luciene Aguiar – julho 2016

que começou a praticar após a deficiência e também participa de campeonatos de luta com pessoas sem deficiência.
Para provar ser possível. Para dar visibilidade à sua causa e ao seu trabalho. Descobriu que a vida não tem limites e
que seu trabalho é resgatar pessoas da reclusão e da invisibilidade - é ajudar o próximo! ■ ■ ■

Canto o que invento! Os deuses me guiam!
Luciana Coló teve o privilégio de nascer cercada pela música: sua mãe
tocava acordeão, piano e violão, sua avó cantava, tocava cavaquinho e
violão e suas tias-avós tocavam piano, sempre no âmbito familiar. Sua
profissionalização, contudo, só ocorreu muitos anos mais tarde. Ingressou
no curso de Letras, que interrompeu sem concluir, ainda incerta de sua
vocação profissional. Aos 23 anos ingressou na CAL (Casa de Artes
Cênicas de Laranjeiras), onde estudou teatro e atuava preferencialmente
em musicais. Foi nessa época que aflorou sua vontade de compor,
principalmente samba de breque. Concomitantemente fazia aulas de canto
com a professora Angela Hertz, que foi quem a incentivou a apresentar-se
como cantora, quando iniciou sua carreira solo. Em 1999 casou-se com o
músico, compositor e professor Raphael Gemal, seu companheiro de vida
e parceiro musical: compunham e cantavam, excursionando pelo Brasil.
Tiveram 2 filhos: Maíra, de 8 anos, e David, com 9 anos. Hoje, separada,
Luciana, com 48 anos de idade, segue sua vida profissional como cantora,
professora de canto e participando do grupo Mulheres de Chico, bloco de
Foto: acervo pessoal Luciana Coló
cantoras que interpretam especialmente Chico Buarque de Holanda.
Luciana dá aulas de canto coral, acompanhada do seu teclado, na escola de música Maracatu Brasil e no Sesc Copacabana,
no projeto que tem como foco a inclusão social de pessoas da terceira idade. Seus alunos têm por ela um enorme apreço,
devido à sua paciência e à forma carinhosa com que lida com eles. A atividade laboral de Luciana não lhe acarreta problemas
em relação à saúde. Preocupa-se, contudo, em não exceder-se no tom de voz, assim como com a temperatura ambiente, pois
sabe que o frio excessivo pode prejudicá-la. Afinal sua voz é fonte de seu sustento, exercido de maneira independente, o que
lhe permite dizer: "...como cantora, não tenho patrão! Canto o que gosto, o que invento! Os deuses me guiam!" ■ ■ ■
[entrevistas concedidas à coordenação]
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INFORMES
A próxima reunião do Fórum Intersindical de Formação em Saúde Trabalho - Direito (FIS) será no dia 04/11/2016, de 09 às 13:00h no
DIHS/ENSP - Prédio da Expansão da FIOCRUZ, localizado na Av.
Brasil, nº 4036, sala 905, Manguinhos - Rio de Janeiro (direção
Zona Norte). O Fórum é uma iniciativa conjunta de várias
instituições acadêmicas, sindicatos de trabalhadores e dos Cerest
(Centros de Referência em Saúde do Trabalhador), aberto à
participação de todos os interessados nas temáticas abordadas e na
luta pela saúde do trabalhador.

Nesta próxima reunião teremos a oficina temática

“A luta dos trabalhadores pela saúde: a
história do DIESAT [Departamento
Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde
e dos Ambientes de Trabalho]”

com Arnaldo Marcolino
Para conhecer os temas debatidos nas Oficinas Temáticas, acesse o material
em: http://www.multiplicadoresdevisat.com/oficina-assdio-moral---profjacqueline-

Reunião do Fórum Intersindical – 30/09/2016

A última reunião do Fórum Intersindical teve Carlos Machado de Freitas (em pé
ao centro) como convidado da Oficina Temática. Confira no blog:
http://www.multiplicadoresdevisat.com/oficina-assdio-moral---profjacqueline-

O IV Curso Intersindical em breve
abrirá suas inscrições para o próximo
ano. Fique atento! Maiores informações
no email: cursointersindical@gmail.com

PREPARE-SE para o BOLETIM ESPECIAL
de FOTOGRAFIAS sobre
SAÚDE do TRABALHADOR.
Em breve veja em nosso site
www.multiplicadoresdevisat.com
as intruções para o concurso.
Já pode ir tirando suas fotos!!

Roteiro para funcionamento dos Grupos de Trabalho (GT)
Os GT do Fórum são organizados sob a forma de câmaras
técnicas para a discussão entre os seus participantes, nas
vertentes de ensino, pesquisa e ação de vigilância. Os GT para
funcionarem deverão ter como membros participantes
representantes dos 3 segmentos: academia, serviço e sindicato.
Cada GT terá, no período de instalação um facilitador, vinculado
à Fiocruz, de modo a garantir sua logística inicial. À medida que
o GT se consolidar será designado, por decisão de seus membros
componentes, um coordenador e um suplente. As reuniões de
cada GT serão agendadas de comum acordo entre seus membros.
Espera-se entre as ações de cada um dos GT, com ênfase no seu
eixo temático, propor e participar da execução de: debates,
seminários, oficinas, reuniões técnicas, cursos de capacitação,
laudos, pareceres, solicitação de audiências públicas e de
inquéritos civis, pesquisas de saúde do trabalhador nas categorias
interessadas e, entre outras, ações de vigilância em ST. As
decisões e atividades propostas pelo GT serão levadas como
informe para cada reunião ordinária do Fórum. São quatro GT: 1
– LER/DORT (Renato Bonfatti); 2 – Mulher e Trabalho (Marcia
e Luciene); 3 – Saúde Mental e Assédio Moral (Jacqueline); 4 –
Acordo e Convenção Coletiva (Daniele e Fadel).

ATENÇÃO!
Se você tem interesse em escrever um texto
sobre saúde do trabalhador para a nossa seção
artigo do mês entre no blog e veja como
proceder: www.multiplicadoresdevisat.com

Para ter acesso aos outros Boletins do Fórum
Intersindical de Formação visite o site
www.multiplicadoresdevisat.com/boletins
Venha Para o Fórum Intersindical
Juntos fazemos a diferença da Saúde do Trabalhador

Coordenação:
Ana Paula Bragança (mestranda ENSP/FIOCRUZ)
Jacqueline Wilhem Caldas (mestranda ENSP/FIOCRUZ)
Luciene Aguiar (doutoranda ENSP/FIOCRUZ)
Renato José Bonfatti (CESTEH/ENSP/FIOCRUZ)
Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos (DIHS/ENSP/FIOCRUZ)

Fórum Intersindical de Formação em Saúde-Trabalho-Direito
para a Ação em Saúde do Trabalhador
Av. Brasil, 4036 sala 905, Manguinhos - CEP: 21.040-361
Rio de Janeiro - RJ - Telefone: (21) 3882-9222/9223
forumintersindical@gmail.com

