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Saúde do Trabalhador e um
ano de Fórum Intersindical

EDITORIAL*

O Fórum Intersindical completou em agosto um
ano de existência. Foi um ano de aprendizados,
convivências, descobertas. Amizades novas e
muitos momentos de emoção selaram um pacto de
seus participantes em prol da defesa da vida no
trabalho. O fio condutor da pactuação foi a
perplexidade diante dos fatos e a indignação com o
descaso. Mas não foi só isso. Foi também a
tentativa reiterada, quase como um esforço
repetitivo do bem, de mudar a ordem das coisas.
Ocorre que mudar as coisas, em matéria de saúde
no trabalho, requer persistência e muito
compromisso com a mudança. Ainda bem que os
participantes do Fórum são viciados nisso, ou,
como diria o Zulu do Sintsama-RJ [Sindicato dos
Trabalhadores em Saneamento Básico e Meio Ambiente], são tarados
pela saúde do trabalhador. Durante esse ano de
Fórum muita coisa aconteceu no Brasil. Coisas que
não são habituais. Habitual no Brasil é a morte dos
trabalhadores no trabalho. Uma presidente foi
deposta, de um modo distinto de como são
depostos os trabalhadores pela morte e pela
doença. Índices olímpicos foram ultrapassados e
recordes batidos, de modo similar aos recordes de
doença e morte no trabalho que são batidos ano
após ano. Esquemas de corrupção e falcatruas
foram desmascarados, ao contrário dos esquemas
que perpetuam a morte e a doença no trabalho e
continuam mascarados. O cinismo e a hipocrisia
imperaram na política, também de modo similar ao
que a política faz com a saúde do trabalhador ao
lhe dar as costas. Durante esse ano de Fórum tantas
coisas diferentes aconteceram, no Brasil, exceto a
perda da saúde e da vida no trabalho. Todavia, nem
por isso os participantes do Fórum esmoreceram.
Sindicalistas diversos, profissionais de saúde e
pesquisadores da Academia continuaram a postos.
Venha Para o Fórum Intersindical
Juntos fazemos a diferença da Saúde do Trabalhador
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“Durante esse ano de Fórum
muita coisa aconteceu no Brasil.
Coisas que não são habituais.
Habitual no Brasil é a morte dos
trabalhadores no trabalho.”
No mundo também não foi diferente. Muitas coisas
aconteceram nesse último ano. Guerras pipocaram
pelo mundo e trabalhadores brasileiros continuaram
morrendo na guerra cotidiana do trabalho.
Refugiados se afogaram ao fugir dos conflitos
armados. Trabalhadores brasileiros se afogam todos
os dias nas condições desumanas e perversas de
trabalho, sem ter como fugir. Novas tecnologias
foram incorporadas em várias áreas do
conhecimento. No Brasil, políticos sem caráter
querem impedir as tecnologias que protegem a
saúde dos trabalhadores contra máquinas mortíferas.
E, como se não bastasse, os trabalhadores
brasileiros são ameaçados com a perda de direitos
que foram conquistados a duras penas na luta pela
dignificação da vida no trabalho. É nesse contexto
de volta ao passado, ao início da Revolução
Industrial, em que não existiam os direitos que
agora querem retirar, que o Fórum Intersindical se
fortalece. Sua força está na capacidade de se
entrincheirar, junto com os movimentos sociais,
para impedir que passem os inimigos da classe
trabalhadora. ■ ■ ■
* 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

Hermano Albuquerque de Castro

Médico e pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), professor e militante, Hermano é uma referência
obrigatória na produção de conhecimentos e na luta política
pela saúde do trabalhador no Brasil. Destaca-se no
enfrentamento das doenças respiratórias relacionadas ao
trabalho, especialmente da silicose e da asbestose, por sua
formação sólida no campo da Pneumologia Ocupacional.
Hermano é um dos porta-vozes da luta pelo banimento do
amianto e tem sido um tenaz defensor dos direitos dos
trabalhadores, sofrendo muitas vezes, por isso, o ataque de
setores econômicos e empresariais contrariados por suas
posições. Atualmente é diretor da Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz.
FIS – Hermano, sua trajetória na saúde do trabalhador começa em uma época de muita efervescência política, com a
redemocratização do país e o surgimento de um sistema de saúde baseado em direitos, que é o SUS. Fale um pouco
desse período.

Hermano Castro – Quando comecei a trabalhar no Cesteh, o Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador e
Ecologia Humana da ENSP/Fiocruz, a saúde do trabalhador era um campo a ser explorado, porque não havia
uma política voltada para uma determinada área específica como a dos trabalhadores e suas situações de
saúde. No meu campo de atuação, a pneumologia sanitária, já tínhamos, nessa época, casos de doenças
respiratórias relacionadas ao trabalho, principalmente vinculadas à mineração. Embora em Minas Gerais se
concentre a maior quantidade de casos de silicose, tínhamos, no Rio de Janeiro, vários casos da doença. Eram
jovens de 30 a 35 anos de idade morrendo de silicose por causa de um único processo de trabalho: o
jateamento de areia na indústria naval. Também já se fazia presente a questão do amianto, em que começavam
a aparecer no sistema de saúde trabalhadores com fibrose pulmonar e alguns casos de câncer. Esses
trabalhadores acorriam ao sistema de saúde, mas não tinham como ser atendidos. É nesse momento que o
Cesteh, com seu ambulatório, passa a ser uma referência, pelo menos regional, nesse tipo de atendimento.
Havia uma demanda reprimida. Inicia-se então trabalhos com atendimento ambulatorial em pneumologia,
dermatologia, audiologia e saúde mental. Eram os primeiros passos.

Conheça a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca

https://www.youtube.com/watch?v=IWAXZmzNSEA

FIS – Como se dava, nesse primeiro momento, a relação
dos profissionais de saúde com os sindicatos?
Hermano – Era um momento em que o movimento
sindical além de lutar por salário colocava na sua pauta as
questões de saúde. Vivíamos a redemocratização do país,
pós-ditadura, em que se começava a ter liberdade
democrática, eleições diretas e as manifestações dos
trabalhadores colocavam-se de forma mais contundente.
A saúde aparecia como uma questão importante no
movimento sindical dessa época, relacionando-se
diretamente com as discussões sobre o Sistema Único de
Saúde - SUS. É importante falar nesse assunto, porque
apesar do movimento sindical optar, em vários momentos,
pelos planos de saúde, a doença ocupacional, a doença
relacionada ao trabalho, de uma maneira geral, é
negligenciada por esses planos privados de saúde.
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Hermano Albuquerque de Castro

Os trabalhadores doentes acabam tendo que ir para o
SUS para serem atendidos. É sempre bom lembrar
que não há saúde do trabalhador sem sindicatos, sem
trabalhadores e sem suas representações. Os
trabalhadores como sujeitos das transformações
sociais desempenham importante protagonismo na
construção de uma política que fortaleça a vida
saudável no trabalho.

FIS – Ao longo desses anos surgiu também outra
forma de organização além da sindical. Como é esse
processo?
Hermano – No caso do amianto, por exemplo, a
população atingida se organiza em uma associação,
que é a Abrea, Associação Brasileira dos Expostos
ao Amianto, que congrega trabalhadores de distintos
segmentos produtivos. São trabalhadores da indústria
têxtil, construção civil, indústria do fibrocimento, de
diferentes sindicatos, e que se organizam nessa
associação com o intuito de banir o amianto,
sabendo que o asbesto, como é também chamado, é
uma substância cancerígena que causa danos diretos
à saúde desses trabalhadores.
FIS – Nesses 30 anos, houve também uma
aproximação cada vez maior dos campos da saúde
do trabalhador e saúde e ambiente. Por que?
Hermano – É uma aproximação que se dá a partir
do momento em que se compreende que é a cadeia
produtiva que, em determinadas etapas, coloca para
o ambiente desastres e processos que vão causar
danos ambientais à saúde não só dos trabalhadores
mas da população que vive no entorno das empresas
ou que de outras formas estejam expostas a produtos
ou situações de riscos ambientais. É o caso da
poluição do ar, que comecei a pesquisar mais
diretamente a partir do final dos anos 1990.

FIS – Um dos casos emblemáticos nessa área de
atuação é o caso TKCSA, uma siderúrgica instalada
no Bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Como
foi esse caso?
Hermano – Tudo começou quando, depois de um
acidente na fábrica, uma poeira foi lançada no ar. A
comunidade começou a sofrer graves efeitos, com
problemas respiratórios, na pele, nos olhos e foi
buscar assistência médica. O território não consegue
dar conta e eles vêm para a Fiocruz. Ao chegar aqui,
a gente dá um atendimento diferenciado, passa a
olhar de outra forma, não só atendendo a doença,
dando remédio e tentando curar, mas buscando
entender o processo que levou a ela. Em seguida, é

Página 3

feito um laudo, amparado em uma portaria
institucional que autoriza o Cesteh [Centro de Estudos de
Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana] a fornecer laudos
especificamente para esse evento do acidente. Esse
laudo coloca a questão do diagnóstico, mas aponta
também a necessidade de uma vigilância ambiental
em saúde e fala de um alto risco de ter sido
colocada para a população uma substância
cancerígena, o que seis meses depois se comprova
com um laudo da PUC [Pontifícia Universidade Católica],
feito com uma metodologia muito bem realizada,
que aponta a presença de metais cancerígenos na
composição da tal poeira.

Os trabalhadores como sujeitos das
transformações sociais
desempenham importante
protagonismo na construção de uma
política que fortaleça a vida
saudável no trabalho.

FIS – Esse laudo acabou gerando um processo
contra você...
Hermano – Esses processos acontecem como uma
ameaça. A indústria do amianto fez isso também.
Quando acaba o argumento científico, eles
precisam buscar outras alternativas e vão para a
justiça. No caso da TKCSA, era um laudo normal,
que qualquer profissional de vigilância daria,
inclusive para orientar a empresa junto ao estado e
ao SUS local sobre as medidas corretas a serem
adotadas. Isso gerou a reação desproporcional de
me processarem. A alegação era a de que eu estaria
assustando aquela população, como se uma poeira
amarela não assustasse muito mais. O processo foi
retirado pela empresa, que se desculpou com a
Fiocruz, é importante dizer, mas o problema da
TKCSA continua, demonstrando que o estado
brasileiro precisa enfrentar, não só nesse caso, mas
o de muitos outros semelhantes, entre eles o do
banimento do amianto.
FIS – A vigilância em saúde apontada no laudo é
fundamental em casos como esse, em que se fala
da exposição a substâncias cancerígenas. Explique
porque.
Hermano – É sempre bom lembrar que câncer
causado por amianto, fumaça ou metais pode
aparecer dez, vinte anos depois. O exemplo mais
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fácil de entender é o do cigarro. Quem tem câncer não tem câncer no ano seguinte em que começa a fumar.
Vai ter câncer 20, 30 anos depois. Além disso, o câncer não tem uma relação direta com a quantidade. Uma
pequena exposição pode gerar um câncer anos depois. Isso não sou eu quem digo, mas as instituições
internacionais. Faz-se vigilância ambiental em saúde e em saúde do trabalhador justamente para que haja um
acompanhamento dos trabalhadores expostos para saber se há risco ou não de adoecimento, a partir de
indicadores, fazendo monitoramento biológico, dependendo do tipo de exposição.
FIS – Como é atuar numa área como a saúde do trabalhador, que está em constante luta contra interesses do
grande capital?
Hermano – Não só eu, mas muitos profissionais que trabalham no campo da saúde do trabalhador e saúde e
ambiente acabam se colocando numa espécie de trincheira em defesa do território, do ambiente e da saúde
da população. Mas isso nos leva a ter um olhar sobre como se dão os processos econômicos dos grandes
empreendimentos nos territórios, atingindo gravemente as estruturas sociais, subtraindo culturas e a força
daquela sociedade para poder explorá-la como força de trabalho, enxergando as pessoas como uma máquina
que precisa produzir. O mesmo acontece com o ambiente. Uma reserva ecológica, um trecho de Mata
Atlântica ou uma baía que serve a uma comunidade podem ser destruídos se estiverem numa área para os
quais se voltam os interesses do capital.
FIS – Esse processo tem sido visto nas grandes cidades brasileiras...
Hermano – É a chamada cidade mercado ou cidade empresa, vista apenas como um grande campo
produtivo em que o capital vai retirar da natureza e do ser humano a sua energia para produzir e vender.
Com isso, descaracteriza-se a cultura, a sociedade, inclusive passando por cima do sentimento de nação,
porque boa parte dessas empresas é de multinacionais que não estão se importando com isso. Uma saúde
pública e um sistema de saúde que se contraponham a isso são fundamentais.
FIS – Ainda que aconteçam lutas por dentro do
sistema capitalista não seria preciso uma mudança
maior, no próprio modelo de exploração
econômica que o Brasil adota?
Hermano – Sem dúvida. O modelo brasileiro é o
modelo das commodities - produtos primários, de
baixo valor, vendidos em grandes quantidades -. É
o caso do minério, da soja, etc. É um modelo
problemático, porque ficamos sujeitos à variação
dos preços no mercado internacional e,
principalmente, porque ele gera uma exploração
voraz das pessoas e recursos naturais. Um caso
exemplar é a tragédia com a barragem da Samarco,
em Mariana, que além de matar trabalhadores e a
população local, destruiu a vida ao longo de boa
parte do Rio Doce. O Brasil também adota um
modelo equivocado com o agronegócio, que
expulsa os trabalhadores do campo gerando tensão
nas cidades. É um modelo que usa enormes
quantidades de agrotóxicos, destrói regiões inteiras
para a criação de pasto e, ao fim e ao cabo, produz
alimentos que não vão parar na mesa da
população. Esse é o modelo do capital, que não é
planejado, não é social. É um modelo, inclusive,
que se ancora em discursos mentirosos. A
população, muitas vezes, acredita que trazer uma

Um caso exemplar é a tragédia
com a barragem da Samarco, em
Mariana, que além de matar
trabalhadores e a população local,
destruiu a vida ao longo de boa
parte do Rio Doce.

O crime da SAMARCO
Bento Rodrigues – Mariana – Minas Gerais – Brasil – novembro 2015

http://assets3.exame.abril.com.br/assets/images/2015/11/592523/size_810_16_9_mariana-mg-samarco-lama.jpg
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grande fábrica, uma grande indústria, vai gerar
empregos, mas é mentira. Esse tipo de
empreendimento gera um ou outro emprego, mas
não na quantidade necessária para atender à
população e acaba trazendo muito mais problemas
para o território do que poderia se imaginar.

FIS – Para encerrar, como você avalia a saúde do
trabalhador olhando em perspectiva os 30 anos em
que você atua nesse campo?
Hermano – São 30 anos de construção de uma
política. Ainda não temos uma avaliação concreta
sobre isso, mas o que posso dizer é que houve, no
início do processo, uma participação muito forte
do movimento sindical, que depois se esvaziou.
Houve momentos muito importantes, como a
criação dos Centros de Referência em Saúde do
Trabalhador (Cerest) e da Rede Nacional de
Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast).
O Cesteh participou desses processos, mas há um
afastamento com relação ao movimento sindical.
Até mesmo a própria taxa de sindicalização no
Brasil caiu muito Nunca atingimos mais do que
40% de sindicalização no Brasil, mas ela caiu
ainda mais, abaixo de 30%. Ao mesmo tempo, os
trabalhadores buscam outras formas de amparo, do
ponto de vista da saúde, principalmente com as
ofertas dos planos de saúde para as empresas, o
que faz com que nós deixemos de fazer vigilância
nos ambientes de trabalho. Fazemos pouco, porque
os profissionais não são suficientes e é preciso
mais para reduzir acidente e morte. Além disso, os
que adoecem acabam tendo que ir para o sistema
de saúde, em que há uma invisibilidade da doença.
Aquele que chega ao SUS e consegue chegar a um
Cerest, esse a gente consegue dar uma visibilidade,
mas uma boa parte permanece invisível. São,
portanto, 30 anos de construção com altos e
baixos. Poderíamos ter avançado mais em alguns
momentos. Do ponto de vista do SUS, minha
avaliação é a de que um campo em que precisamos
avançar é o da atenção básica, com uma saúde do
trabalhador efetivamente voltada para o território.
Hoje vivemos um momento difícil, com perda de
direitos como o da aposentadoria e as propostas de
flexibilização das jornadas de trabalho. São temas
que entraram de vez na pauta política e aos quais
precisamos resistir. ■ ■ ■
[entrevista concedida a Pedro Leal - setembro 2016]
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...o capital vai retirar da natureza e do
ser humano a sua energia para
produzir e vender. Com isso,
descaracteriza-se a cultura, a
sociedade, inclusive passando por cima
do sentimento de nação, porque boa
parte dessas empresas é de
multinacionais que não estão se
importando com isso. Uma saúde
pública e um sistema de saúde que se
contraponham a isso são fundamentais.
Hermano Albuquerque de Castro possui graduação em
Medicina pela UFRJ [Universidade Federal do Rio de Janeiro] (1980),
residência em Pneumologia pelo Ministério da Saúde,
mestrado em Clínica Médica pela UFRJ (1994) e
doutorado em Saúde Pública pela Fiocruz (2000).
Atualmente é pesquisador titular da Fiocruz. É membro da
Associação Brasileira de Saúde Coletiva e da Sociedade de
Pneumologia e Tisiologia do estado do Rio de Janeiro. É
Pneumologista e Médico do Trabalho com experiência
clínica e na área de Saúde Coletiva, com ênfase em Saúde
Pública, Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. É,
ainda, o atual diretor da Escola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca, da Fiocruz.

Venha Para o Fórum Intersindical
Juntos fazemos a diferença da
Saúde do Trabalhador
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Vida Alheia Riquezas Salvar*: um olhar sobre
a saúde dos bombeiros cariocas

Luiz Antonio de Almeida Pires

Em 2015, o município do Rio de Janeiro, com um
território de 1.200 km² e uma população estimada em
6 milhões e meio de habitantes, possuía no seu Corpo
de Bombeiros um total de 25 unidades com 2.454
trabalhadores. A atividade de trabalho dos bombeiros
militares pode ser resumida na salvaguarda e defesa
de vidas e de bens em situações emergenciais e
contingenciais. Salvar pessoas em risco iminente de
vida é sua tarefa mais nobre. Essa missão,
reconhecida pela população, dá respeitabilidade à
categoria e, muitas vezes, faz com que o bombeiro se
sinta um herói, o que de fato acontece em várias
situações. Ocorre que durante o seu exercício laboral,
os bombeiros estão expostos a riscos físicos,
químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes,
além de cargas fisiológicas e psíquicas. Ou seja,
muitas vezes, para salvar vidas, os bombeiros
colocam as suas em risco, condição que pode
impactar negativamente sua saúde. Diante desse
cenário, surgiu a pergunta: será que existe alguma
relação entre as atividades de trabalho dos bombeiros
militares e as causas de afastamentos para tratamento
de saúde da categoria no município do Rio de
Janeiro? E uma outra pergunta: com sua própria
saúde comprometida será que o bombeiro não pode
comprometer o salvamento da saúde dos outros? No
ano de 2015, as 25 unidades municipais realizaram
173.532 atendimentos à população, no cumprimento
de sua missão. Entre suas funções pode-se enumerar:
acidentes
com
lesão
corporal,
agressões,
desabamento e deslizamento, atendimento préhospitalar de urgência e emergência, busca e
salvamento em matas e florestas, atropelamentos,
capotagem e colisão de veículos, corte de árvore,
derramamento de líquidos inflamáveis e produtos
químicos, escapamentos de gás, explosão, fogo em
veículos, vegetação, via pública e embarcações no
mar, ferimentos por arma de fogo e arma branca,
inundações, mal súbito, queda, recolhimento de
pacientes com transtorno psiquiátrico em crise e
pessoas presas em elevador, em áreas contaminadas,
em situação de perigo em lagoas, praias, rios e mar,
socorro de parturientes em via pública, tentativa de
suicídio e, claro, extinção de incêndios.
Luiz Antonio de Almeida Pires é especialista em
Direito e Saúde, mestre em Saúde Pública e servidor
público do Corpo de Bombeiro Militar do Estado/RJ.

artigo do mês

“...muitas vezes, para salvar vidas, os
bombeiros colocam as suas em risco,
condição que pode impactar
negativamente sua saúde.”
O total desses atendimentos realizados no
município correspondeu a 51,5% de todos os
realizados no Estado do Rio de Janeiro no período.
Para se ter uma ideia do adoecimento no Corpo de
Bombeiros, ocorreram, em 2015, nas 25 unidades,
1.818 afastamentos médicos para tratamento de
saúde. O somatório total dos dias de afastamento
chegou a 55.507, o que equivale a 152 anos de
trabalho perdido. Ao se dividir o número total de
dias de afastamento pelo efetivo do município
chega-se a uma média de 23 dias de afastamento
para cada bombeiro, no ano de 2015. A faixa etária
que mais apresentou registros foi a dos bombeiros
entre 40 e 49 anos de idade com um total de 641
registros. No círculo dos praças, 1º e 2º sargentos
foram os que mais tiveram afastamentos, 448 e 316
respectivamente; já entre os oficiais foram os 1º
tenente com 22 e capitão com 20 registros cada.
Não foram encontrados registros de afastamento no
posto de coronel. As doenças mais encontradas nos
bombeiros foram: Lumbago com Ciática, com 26
registros; Transtornos de discos lombares e de outros
discos intervertebrais com radiculopatia, com 25
registros; Transtornos internos de joelho com 18
registros; Episódios depressivos graves com sintomas
psicóticos, com 16 registros; e a Dor lombar baixa,
com 13 registros. Ao que tudo indica as doenças
encontradas na categoria podem possuir uma
estreita relação com suas atividades e com as
cargas de trabalho existentes na profissão. É claro
que para conhecer melhor o adoecimento da
categoria é necessário realizar pesquisas mais
aprofundadas, conversando com os bombeiros e
acompanhando sua relação saúde-trabalho ao longo
do tempo. Medidas de caráter preventivo sobre as
atividades desses trabalhadores, por certo, ao
melhorarem sua saúde e qualidade de vida,
contribuirão também para qualificar ainda mais o
atendimento dos bombeiros à população. ■ ■ ■
* hino do bombeiro militar
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Limpando os caminhos da cidade para o desfile
da saúde dos trabalhadores garis da COMLURB

Paulo Ernani Lima de Oliveira

PERFIL SINDICAL

Sindicato dos Empregados de Asseio e Conservação
do Município do Rio de Janeiro – Siemaco-Rio

A COMLURB – Companhia Municipal de Limpeza Urbana possui um site como toda empresa pública:
http://www.rio.rj.gov.br/web/comlurb, mas acessá-lo é frustrante e desolador. Não existem informações disponíveis
sobre o seu funcionamento real e se elas existem devem estar criptografadas. Não se sabe qual o efetivo de
trabalhadores, quantas toneladas de lixo são recolhidas e como se dá o trabalho, quantos veículos são utilizados, a
rotina de trabalho, as funções dos trabalhadores e poucas palavras sobre a saúde dos trabalhadores. O gari é um dos
poucos trabalhadores que está exposto intensamente a todos os riscos clássicos: físico, químico, biológico, ergonômico e
de acidentes. A todos se expõe INTENSAMENTE! A invisibilidade social, estudada por Fernando Braga da Costa em
seu livro Homens Invisíveis: Relatos de uma Humilhação Social, não está na biblioteca da COMLURB. Paulo Ernani,
um dos assíduos frequentadores do Fórum Intersindical nos fala um pouco de sua vida sindical.

“A minha história com o sindicato se inicia com
meu adoecimento, entre os anos de 1992 e 1996.
Eu trabalhava na coleta domiciliar de lixo
doméstico nos bairros de Vila Isabel, Tijuca e
Grajaú. É um trabalho duro e perigoso nos
aspectos da organização do trabalho e da
violência criminal. A equipe em que eu trabalhava
na coleta tinha alguns colegas que faziam uso de
substâncias alucinógenas e maconha. O trabalho
pesado e ‘sujo’ leva algumas pessoas a usarem
drogas. Isto me preocupava muito. Devido ao
trabalho eu tinha baixa imunidade e inflamação de
garganta quase uma vez por mês. Quando fui ao
médico do plano de saúde, que por sinal nunca
perguntou em que eu trabalhava, ele passou uma
receita de Benzetacil. Procurei uma farmácia para
tomar a injeção e fui informado que somente o
posto de saúde poderia aplicar. Procurei então um
posto de saúde, mas não fui atendido e orientado a
voltar no outro dia a partir das 06 horas, isto tudo
com muita febre. Voltei ao plano de saúde e falei
com uma médica sobre a dificuldade de me
medicar. A mesma falou para a enfermeira que eu
estava ali para fazer bagunça. Perguntei à
enfermeira o quanto eu fiz de bagunça naquele
consultório. A enfermeira foi falar com a médica
que ficou muito irritada e enviou uma carta para a
Comlurb acusando-me de ser agressivo. Fui
punido com três dias de suspensão. Foi quando
procurei o meu sindicato que me ajudou. Comecei
a frequentar o sindicato. Algum tempo depois
solicitei, através de um abaixo assinado dos meus
[entrevista concedida à coordenação]

Quando fui ao médico do plano de
saúde, que por sinal nunca perguntou
em que eu trabalhava, ele passou
uma receita de Benzetacil.

colegas, trabalhadores da gerência de limpeza do
Grajaú e Vila Isabel e Maracanã, a minha
indicação para ser delegado sindical de base de
1997 até 2011 e depois passei para o cargo de
diretor suplente. Através do diretor Olimpio
Barroso de Sá, que é um grande incentivador e
formador que me levou a ver as questões de saúde
do trabalhador. Levando-me para varias reuniões
sobre saúde, uma das principais foi no CONSEST
(Conselho Estadual de Saúde do Trabalhador), na
década de 1990. Aprendi muito! Também
participei da 3ª Conferência de Saúde do
Trabalhador em 2005. Foi um marco na minha
vida sindical em relação à saúde do trabalhador.
O meu sindicato formou um grupo de saúde do
trabalhador que tem a função de acompanhar os
adoecimentos e os acidentes de trabalho e a
emissão de CAT que eu aprendi a fazer. Também
passei a ajudar na elaboração de termos para o
acordo coletivo de trabalho em relação à saúde e
segurança e acompanhar as Cipas. Vejo o Fórum
Intersindical como um espaço que todos os
sindicalistas do Rio de Janeiro e do Brasil têm
obrigação de participar, pois é uma troca muito
grande de experiência e aprendizagem. A
coordenação e equipe do Fórum é muito eficiente e
colaborativa. Espero que nós trabalhadores e a
equipe do Fórum consigamos construir uma nova
visão sobre saúde do trabalhador.” ■ ■ ■
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Trabalhadores Anônimos

Dando Visibilidade às
Identidades Sociais

A fé como arte – da música popular
aos louvores a Deus

Fátima Candeias com sua bela voz, suave e límpida é uma artista completa.
Tecladista e cantora desde sempre – Fátima é uma jovem de 52 anos – que
há 33 anos vive da música e para a música. Durante sua vida artística foi
cantora na noite, acompanhada de conjuntos musicais diversos, cantando
samba e música popular brasileira. Há sete anos, amparada pela Lei
Municipal nº 3.096, de 05/09/2000, do Vereador Agnaldo Timóteo (Espaço
Musical CD Rua), Fátima resolveu mostrar sua arte e vender seus CDs em
Copacabana, onde mora. Muito conhecida nas imediações da movimentada
Rua Siqueira Campos, Fátima chama a atenção pela suavidade de seu canto.
Durante alguns anos, acompanhada de seu teclado, desfilou os grandes
sucessos da MPB vendendo seus discos, encantando os passantes e, muitas
vezes, fazendo-os parar para ouvi-la com atenção. Ocorre que há um ano e
meio resolveu dar uma guinada em sua vida, como ela gosta de dizer,
cantando louvores e levando pela música a palavra de Deus. Hoje, entusiasta
de sua arte e movida por sua fé, Fátima canta Só Louvores (nome de seu
disco) e garante que sua música não é exclusiva de alguma determinada
igreja, mas direcionada aos cristãos em geral. Vinculada ao Sebrae como
pequena empreendedora, dela se pode dizer que é uma trabalhadora que
mistura com maestria sua fé e sua arte, na rua, para todos. ■ ■ ■

Para alívio da dor: entrega das mãos a domicílio

Ilson Ferreira da Cunha é um mineiro de Além Paraíba, de 37 anos. Amante
do vôlei, chegou a pensar em jogar profissionalmente. Uma jogada mais
brusca, contudo, provocou-lhe um sério problema no ombro. A eficácia do
tratamento fisioterápico, de 4 meses de duração, interferiu radicalmente no
seu objetivo profissional, levando-o a se encantar com a profissão de
fisioterapeuta. Mudou-se para o Rio de Janeiro e formou-se em fisioterapia
em 2005. Para custear seus estudos, trabalhou por 3 anos em uma loja de
conveniência. Foi agraciado pela sorte quando no final do curso, após os
estágios de praxe, um colega lhe transferiu toda sua agenda de clientes,
propiciando que pudesse sobreviver de seu trabalho como fisioterapeuta
atendendo exclusivamente a domicílio. O atendimento domiciliar, embora
mais rentável, mostrou-se danoso para sua saúde. A manipulação de
pacientes muito pesados, assim como as condições das camas, que, muitas
vezes, têm seus pés cortados para evitar a queda dos mais idosos, levam a
posturas totalmente inadequadas, resultando num sério problema em sua
coluna cervical, que, quando em crise, causa-lhe muito desconforto. Ilson,
contudo, segue trabalhando, fazendo uso de medicamentos para atenuar a
dor, até que a cirurgia se torne inadiável, quando terá que recorrer ao INSS e
à Previdência Privada, que paga como autônomo, desde os 18 anos. Ilson é
casado há 6 anos com Renata, que trabalha como professora. O casal tem
um filho - Pedro - e aguardam a chegada de Bernardo para julho. De origem
simples, interiorana, persegue seus sonhos com tenacidade. Ilson ainda tem
uma longa estrada a percorrer, mas já pode se considerar um vencedor, pois
trabalha com seriedade e firmeza, sem desviar-se de seus princípios éticos e
morais. A formação de seus filhos é uma preocupação constante e Ilson tem
consciência de que sua conduta é modelo para norteá-los no enfrentamento
de um futuro cada vez mais incerto na atualidade. ■ ■ ■

[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 30/09/2016, 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
“Desastres Ambientais e Saúde do Trabalhador”,
pelo Prof. Carlos Machado de Freitas (ENSP/Fiocruz).

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

■■

O Curso de Formação Intersindical em Saúde-

Trabalho-Direito, do Fórum Intersindical/RJ teve
um encerramento de gala na 6ª feira, dia

16/09/2016, com a palestra “ A canção popular

brasileira e a saúde do trabalhador ”

proferida de forma magnífica pelo professor José
Augusto Pina, do Cesteh/Ensp/Fiocruz.
José
Augusto
Pina

A turma
2016

O IV Curso Intersindical em breve abrirá suas
inscrições para o próximo ano. Fique atento!
Maiores informações no email:
cursointersindical@gmail.com
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 comemorou 1 ano de existência!
Foi na sede do SINTSAMA, em Cascadura,
no dia 26 de agosto de 2016.
Um momento inesquecível de descontração e emoção!
Foto: Sebastião Silvério

■■

Fórum Intersindical em Audiência Pública na
Câmara dos Vereadores
As condições de trabalho das Assistentes Sociais do município do Rio de
Janeiro foi pauta de debates em Audiência Pública na Câmara Municipal do
Rio de Janeiro no dia 02/09/2016, em seção presidida pelo vereador
Jefferson Moura. Contou com a participação de profissionais da categoria,
entre outros, com interesse no tema, do Conselho Regional de Serviço
Social, de universidades e do Fórum Intersindical. Saiba mais em:
http://www.camara.rj.gov.br/scriptcase/file/img/DCM_161_06-09-2016_(2).jpg

■■

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
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

