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Saúde do Trabalhador não é
incorrobúvel nem imbafefe,
ou será que é?
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EDITORIAL
Em 1999, na Folha de S. Paulo, o jornalista Elio
Gaspari mencionou que nos tempos do PTB
(Partido Trabalhista Brasileiro) o famoso sociólogo
e deputado Guerreiro Ramos discursou longamente
para os colegas de bancada do PTB. Usando uma
linguagem complicada, ao terminar e pedir a
opinião dos deputados, ouviu do gaúcho
Temperani Pereira aquilo que parecia um elogio:
"Professor, diante de sua exposição, asseguro-lhe
que permanecerei incorrobúvel e imbafefe".
Recentemente, Elio Gaspari voltou a relembrar o
episódio. Talvez essas expressões entrem na moda
para retratar o que não quer dizer nada nem coisa
nenhuma. Mas, em matéria de saúde do
trabalhador (ST), pode ser que elas se apliquem:
será que a ST é incorrobúvel e imbafefe? Ao
vermos como as políticas públicas tratam a questão
da ST e como os sucessivos governos, desde a
Constituição Federal de 1988, não dão qualquer
importância ao problema da morte no trabalho
podemos dizer que a ST é incorrobúvel. A
Previdência Social com suas estatísticas
acumuladas de milhões de acidentados quando não
toma atitudes frente a isso deve achar que a ST é
imbafefe. E quando alguns auditores fiscais do
trabalho acham que o problema da fiscalização da
saúde no trabalho é uma atribuição exclusiva deles
estão considerando a ST incorrobúvel. A
Vigilância Sanitária do SUS trata a ST como
imbafefe ao não lhe dar atenção e recusar a
vigilância dos processos, ambientes e condições de
trabalho.

"Professor, diante de sua exposição,
asseguro-lhe que permanecerei
incorrobúvel e imbafefe."

O SUS como um todo, cuja missão constitucional é
a defesa da saúde, encara a ST como incorrobúvel,
pois, no máximo, exige que a Renast (Rede
Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Trabalhador) notifique os casos de doença e
acidente de trabalho. A ST é imbafefe, também,
para a maioria dos sindicatos de trabalhadores que
não fazem da defesa da saúde no trabalho e da
prevenção de doenças e acidentes como sua
principal bandeira de luta. Do mesmo modo,
enquanto a formação de trabalhadores nas escolas
e universidades brasileiras, na quase totalidade dos
cursos, continuar sem discutir a questão da saúde
no trabalho, e o quanto isso é fundamental para a
sustentação da vida, estará tratando a ST como
incorrobúvel e imbafefe.

"Talvez essas expressões entrem na
moda para retratar o que não quer
dizer nada nem coisa nenhuma. "
E, enquanto não se tomar uma atitude que enfrente
a situação que foi demonstrada na última pesquisa
de saúde, junto ao IBGE, em que no ano da
pesquisa (2013) revelou-se que, em média,
acidentam-se, no Brasil, 13 mil trabalhadores por
dia, o cenário continuará incorrobúvel. Isso sem
contar que o acidente de trânsito não foi
computado, pois é tido como imbafefe, mesmo se
sabendo que a maior parte desse tipo de acidente é
relacionado ao trabalho. De qualquer maneira,
sendo ou não sendo incorrobúvel e imbafefe, a
saúde do trabalhador seguirá sendo, para alguns, a
razão da luta por direitos humanos no trabalho...
■■■
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A fala da Saúde do Trabalhador

Elizabeth Costa Dias, ou simplesmente Beth,
como carinhosamente a chamamos, é uma
referência obrigatória para quem faz saúde
do trabalhador no Brasil. Jovem de longa
jornada desde as primeiras horas do
movimento, Beth hoje centra sua força de
criação e produção na relação entre a saúde
do trabalhador e a atenção básica. Uma
aproximação fundamental.

FIS – Beth, fale sobre a ST hoje no Brasil.
Beth – Vivemos tempos difíceis. Atravessamos uma
crise civilizatória, que coloca tudo em cheque:
saberes, valores, certezas, conquistas estabelecidas
se desmancham trazendo decepção, insegurança e
uma sensação de atordoamento e impotência, que é
preciso cuidar para que não nos paralise. Com a
Saúde do Trabalhador (ST) não é diferente. Muitos
dos problemas que vivemos sob a ditadura militar,
objeto de lutas sociais que acreditávamos superados,
voltam, explícita, disfarçada ou recicladamente, às
vezes mais graves, em pleno estado democrático de
direito. Assim, é necessário entender melhor o que
acontece para definir estratégias e estabelecer novas
parcerias com os trabalhadores organizados e o
movimento social. Muitas das questões que
conformam os cenários da ST na atualidade foram
tratadas nos outros números deste Boletim. Endosso
as observações às quais agrego minha percepção. A
deterioração das condições de trabalho, o
surgimento de novos riscos sem que os velhos
tenham sido eliminados; as novas formas de adoecer
e morrer no trabalho; os retrocessos das políticas
públicas de proteção à ST, a despeito dos avanços,
são facilmente identificados no cotidiano. Um
exemplo é emblemático: a silicose, doença tão
antiga quanto Hipócrates, que achávamos superada
pela mobilização dos trabalhadores e introdução de
novas tecnologias de produção e gestão, apresentase, hoje, em Minas Gerais, mais frequente, grave e
precoce entre trabalhadores do setor informal.
Assim, observamos no Serviço de ST do Hospital
das Clínicas-UFMG nos trabalhadores da lapidação

e beneficiamento de pedras feitos no domicílio e
peridomicílio, à margem das ações de fiscalização
do trabalho e da cobertura previdenciária. Em
virtude das novas formas de organização e gestão
do trabalho, aumenta o sofrimento mental que os
serviços de saúde, públicos e privados têm grande
dificuldade para lidar. As manifestações de
violência no trabalho atingem os trabalhadores de
forma brutal, inclusive no número alarmante de
acidentes de trânsito e nas vias públicas. No
âmbito das políticas públicas, decisões são
tomadas para garantir o crescimento econômico,
sem levar em conta as consequências sobre a saúde
e o ambiente. Discute-se um projeto de lei que
amplia a terceirização dos contratos de trabalho, a
despeito do conhecimento que se tem sobre os
efeitos deletérios da precarização sobre a vida e a
ST. O trabalho domiciliado informal deixou de ser
uma atividade complementar de renda: boleira,
doceira, manicure, costureira, passando a integrar
grandes cadeias produtivas. Os trabalhadores
parceiros na luta pelo SUS, hoje buscam planos
privados de saúde. Mas, mesmo nas adversidades,
é importante reforçar os sinais de que a sociedade
continua mobilizada e vigilante, na luta.
Surpreendemo-nos com os movimentos sociais
combativos e potentes, à margem das instituições,
lutando por condições básicas de vida, justiça e
cidadania. ST e saúde ambiental arguem o modelo
de desenvolvimento adotado no país, como nas
recentes situações de Belo Monte e na tragédia de
Mariana. E temos, finalmente, uma Política
Nacional de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora explícita e publicada. A Conferência
Nacional de Saúde do Trabalhador teve sua 4ª
versão em 2014. Novos parceiros surgiram, com
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destaque para o Ministério Público, com posturas
ousadas e firmes, propondo TAC (Termos de
Ajustamento de Conduta) de interesse dos
trabalhadores. E no SUS a criação da Renast e
ampliação dos Cerest começa a dar frutos. Também
se destaca o investimento feito para que as equipes
da Atenção Básica (AB) e da estratégia Saúde da
Família (eSF) assumam o cuidado dos trabalhadores.
Sem ser ingênua e sem querer atribuir uma
responsabilidade impossível de ser assumida por
trabalhadores que já têm uma carga pesada de
trabalho, considero esse movimento com um grande
potencial de resposta às mudanças em curso no
mundo do trabalho. Este é, entre outros, motivo de
alento e reforma das esperanças, para continuar a
luta, a nossa luta.
FIS – Como vê as estratégias de atuação da ST?
Beth – No cenário pincelado anteriormente, no qual
identificamos ações de resistência e de construção de
novas estratégias de enfrentamento, o movimento
pela saúde do trabalhador – gosto dessa
denominação que é mais dinâmica do que a de
campo ou área – precisa se organizar, retomar as
discussões sobre a realidade, politizar as questões,
estabelecer parcerias potentes com as organizações
de trabalhadores, os sindicatos e outras formas de
representação, para mover a roda da história na
direção dos interesses comprometidos com a vida e a
saúde e, porque não, com a alegria e a felicidade das
pessoas e grupos. Se realmente acreditamos na
importância do trabalho na vida das pessoas, nossa
luta tem que ser pela transformação dos ambientes e
das condições de trabalho geradoras de doenças. Isto
é fácil de falar e difícil de fazer, mas tem que ser
nossa utopia. Temos aprendido muito com os
trabalhadores informais. Como eles não têm um
empregador explícito e, muitas vezes, contam com o
suporte da Previdência Social, precisam continuar
trabalhando mesmo doentes ou com problemas de
saúde. Aí fica ainda mais evidente a necessidade de
se mudar as condições de trabalho. Considero que
um dos grandes desafios para a área é o
desenvolvimento de tecnologias simplificadas
visando a melhoria das condições de trabalho e a
garantia de financiamento para que o micro e o
pequeno empresário-empreendedor possam adotálas. Estão aí envolvidos grandes contingentes de
trabalhadores que necessitam de proteção. Diante da
fragmentação dos processos produtivos, é necessário
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mudar a cultura vigente e estabelecer a
responsabilidade solidária pela ST nas cadeias
produtivas, nas quais o elo final, geralmente o mais
beneficiado, deve assumir seu papel. Nesse sentido,
a Justiça do Trabalho tem adotado posições e
decisões importantes para a mudança do cenário.
Mas, para que essas mudanças ocorram, é necessário
um investimento maciço na qualificação das pessoas,
de todos os envolvidos; assim como na disseminação
das informações, em processos de escala utilizando
as modernas tecnologias disponíveis.
“...o movimento pela saúde do trabalhador –
gosto dessa denominação que é mais dinâmica
do que a de campo ou área – precisa se
organizar, retomar as discussões sobre a
realidade, politizar as questões, estabelecer
parcerias potentes com as organizações de
trabalhadores, os sindicatos e outras formas de
representação, para mover a roda da história...”
FIS – Que ações podem aproximar as estruturas da
ST (Cerest e Academia) com o movimento sindical?
Beth – Lacaz, no doutorado, e estudiosos do tema
demonstram a importância da articulação entre os
profissionais dos serviços de saúde e da academia
com o movimento sindical na constituição do
campo da ST. Assim, se neste momento a proposta
é a de retomar e atualizar este processo, creio que
devemos recuperar, atualizar e investir nessa
direção. As transformações no mundo do trabalho e
suas consequências sobre a vida e a ST exigem a
produção de conhecimentos sobre as realidades e de
estratégias de enfrentamento e manejo. Este
conhecimento somente será produzido a partir do
esforço conjunto desses setores. Estão em curso no
Brasil projetos inovadores, como o do grupo
TRAMAS no Ceará, que conectam saberes
populares e científicos para produzir conhecimentos
transformadores, produtores de autonomia e justiça
adequados à realidade do país. Igual importância e
cuidado deve merecer a divulgação e socialização
desses conhecimentos. Este Boletim é parte deste
esforço e as redes parecem cumprir bem este papel.
Os processos de formação, capacitação e educação
permanente gerados a partir da inserção no processo
de trabalho do aluno, que estabelece uma relação
dialógica com o professor e/ou tutor devem ser
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organizados em escala para que possam ser
transformadores da realidade. O Curso de
Especialização em ST e Ecologia Humana,
promovido pelo Cesteh/Ensp/Fiocruz é uma
experiência pioneira que tem permitido capacitar e
qualificar profissionais em escala, com cerca de
1500 alunos (65 turmas de 2007 a 2015), de várias
regiões do país que não teriam acesso à capacitação
nas modalidades tradicionais. Outras iniciativas
como o Curso de Epidemiologia Ocupacional
oferecido pelo ISC-UFBA; o Curso de
Multiplicadores de Visat, oferecido pelo Dihs-EnspFiocruz; os Mestrados Profissionais e cursos de
capacitação para o Controle Social do CestehFiocruz são exemplos desse esforço, de abrangência
nacional, que, certamente, reverterá para o
fortalecimento do Movimento pela Saúde do
Trabalhador. As dificuldades de ordem pedagógica
e tecnológica são naturais e têm sido enfrentadas
pelas equipes de coordenação, tutores, alunos e
gestores, na perspectiva de superá-las e aperfeiçoar
os processos.
FIS – Como vê a relação da ST com a Atenção
Básica (AB)?
Beth – Desde meu doutorado na Unicamp e no pósdoutorado na Universidade Johns Hopkins venho
trabalhando o tema da formulação de políticas e
organização da atenção à saúde dos trabalhadores
no SUS. Desde 2008, o foco de nossa linha de
estudo é a organização das ações de ST na AB, pois
acredito que a atenção integral à ST no SUS apenas
se concretizará se estiver incorporada nas atividades
cotidianas das equipes da AB/eSF, oferecendo
cuidado de qualidade e resolutivo o mais próximo
de onde as pessoas vivem e trabalham.

Considerando o papel atribuído à AB, de
ordenadora da rede de atenção e coordenadora do
cuidado no atual modelo de atenção do SUS, a
capilaridade da rede de saúde e o fato de termos
cerca de 50% da força de trabalho inserida nos
setores informal e/ou precário de trabalho, ou nas
“franjas da informalidade”, como nomeia o Prof.
Ricardo Antunes, cabe ao SUS um papel vital na
proteção, vigilância e recuperação da saúde desses
trabalhadores. Muitos são os desafios a serem
enfrentados, entre eles e, talvez o maior, a
precariedade do trabalho e a distância entre o
discurso oficial e a realidade cotidiana das equipes
da AB, nas diversas formas de organização que
assumem no País, com ênfase na estratégia de
Saúde da Família. Também, apesar dos avanços
conquistados pela estratégia no campo da
assistência à saúde, as ações de vigilância
permanecem pontuais e descontínuas. Assim, há
muito por fazer e os Cerest devem cumprir um
papel nesse processo, pois devem prover apoio
institucional, técnico especializado e pedagógico, ou
de matriciamento, tanto às equipes da AB, quanto
dos NASF (Núcleos de Apoio à Saúde da Família) e
de outros pontos de atenção da rede. Contudo,
guardando a esperança, as experiências em curso
são animadoras... ■ ■ ■
Elizabeth Costa Dias é médica formada pela
Faculdade de Medicina da UFMG, em 1970.
Especialista em Saúde Pública, em Medicina do
Trabalho e Doutora em Saúde Coletiva pela
Unicamp. Atualmente é professora aposentada
da UFMG, onde continua atuando, lecionando,
dirigindo pesquisas e orientando alunos.
[entrevista concedida via online à coordenação – Fev 2016]

Por uma Ética do Cuidado em Saúde do Trabalhador
artigo do mês

Ernani Costa Mendes & Thiago Amorim Lins

As desarmonias observadas na relação saúdetrabalho-direito nasceram com a Revolução
Industrial mudando definitivamente o modo de
vida das populações. Os trabalhadores migraram
do campo às novas fábricas que surgiam. A partir
daí houve um ininterrupto aporte de substâncias
químicas, tecnologias e processos industriais,
aumentando sem trégua o número de pessoas
expostas aos agentes ou fatores de risco no
trabalho. Uma ideologia capitalista industrial
expropriou o saber operário, seus direitos e sua

saúde, em prol da manutenção do poderio do
capital econômico e do controle dos meios de
produção. O desrespeito à dignidade humana na
relação saúde-trabalho reforça a necessidade de
uma política que transcenda o que está
estabelecido pela classe hegemônica e
dominante. É imperioso desenvolver uma
cidadania de alta intensidade, conforme a
expressão de Boaventura Santos, e um
protagonismo ético dos trabalhadores, de modo a
que tenham o controle e autonomia de sua força

FÓRUM INTERSINDICAL
de trabalho e que lhes sejam garantidos meios
sustentáveis para desenvolverem suas funções e
atividades profissionais. A violência estrutural que o
trabalhador vem sofrendo a partir das mudanças no
mundo do trabalho nas sociedades contemporâneas,
principalmente as relacionadas à exclusão social
gerada pelo neocontratualismo, desemprego e
precarização, vem acarretando o crescimento das
injustiças e iniquidades sociais principalmente nos
países periféricos. Para tanto, uma linha de cuidado
na saúde do trabalhador exige uma abordagem
integral articulando ações tanto na macro quanto na
micropolítica. Na macropolítica situam-se ações
regulatórias, articulações intersetoriais e organização
da rede de atenção, como também o reconhecimento
da saúde como direito; na micropolítica situam-se a
atuação das equipes na atenção à saúde do
trabalhador, vinculação e responsabilização dos
gestores de saúde e o fomento de processos
emancipatórios capazes de possibilitar a emergência
de dinâmicas de autonomia para o trabalhador, num
processo de democratização da saúde e maior
controle social. A partir das ideias universalistas e
igualitárias é possível analisar a cidadania como um
princípio; como um papel social; como uma
construção social conquistada. Mediante uma
cidadania de alta intensidade, a saúde do trabalhador
inserida no SUS busca uma atenção interdisciplinar
objetivando a qualidade de vida do trabalhador em
seu ambiente de trabalho, evoluindo para uma
sociedade mais justa, equânime e universal e
garantindo com isso o direito global, emancipador e
mais humanitário. Sendo um campo de
conhecimentos e intervenções sobre o processo
saúde-doença originado nos processos produtivos e
suas implicações sociais diretas e indiretas sobre os
trabalhadores, suas vidas e suas famílias, a saúde do
trabalhador emerge como tema relevante no campo
da relação saúde-trabalho-direito, que nunca foi
pacífica e que não pode ser compreendida fora do
contexto social. Essa relação está inserida numa
dinâmica complexa de múltiplos vetores que
impedem, em virtude da forma de organização das
estruturas hegemônicas estabelecidas, que os
trabalhadores assumam o protagonismo dessa
relação. Um desses vetores é a ética. Para
compreender melhor, um exemplo: ouvimos dizer
que o comprometimento é um valor primordial para
o trabalhador, que o “trabalhador bom” é aquele que
“veste a camisa”. Fica claro que surge, no plano
discursivo, um valor que é transmitido em um dado
contexto de trabalho.
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O passo seguinte é quando, do plano discursivo, o
valor passa a ganhar corpo dentro das regras (formais
ou veladas) de conduta e de comportamento que ali
se apresentam. Os valores presentes naquele
ambiente
ganham
concretude
quando
os
trabalhadores incorporam (pelo comprometimento
com o seu trabalho ou com a empresa) a regra da
pontualidade, por exemplo, que é uma regra legítima.
No entanto, este mesmo valor de comprometimento
poderá trazer consigo, de modo perverso, regras
veladas que obrigam os trabalhadores a trabalharem
por períodos que estão além do que é estabelecido
em seus contratos. Ou ainda, este mesmo valor
convertido em regra poderia fazer, até mesmo, com
que um sujeito se sinta obrigado a ir trabalhar
mesmo sofrendo de uma enfermidade que
comprometa suas atividades.
A chamada ética empresarial, muito propagada, é um
exemplo de como o capital puxa para si a propriedade
sobre valores que compõem a estrutura moral, para
legitimar sua atuação na relação saúde-trabalhodireito. Esta perspectiva não leva em conta o direito
de cidadania do trabalhador e seu protagonismo
de sujeito com voz a ser ouvida.
A estrutura moral com seu conjunto de valores é
afetada e, mesmo, transformada. Na maior parte
das vezes, os valores que operam no mundo do
trabalho constituem-se em instrumentos de
dominação sobre a estrutura moral dos
trabalhadores. Nessas situações, poderíamos
escolher outros valores para nosso trabalho? Sim.
Poderíamos transformar a estrutura moral no
mundo do trabalho? Sim. E como fazê-lo? Através
da ética. A ética pode ser definida como o processo
que visa transformar, de modo parcial ou total, a
estrutura moral e os valores que as compõem. A
chamada ética empresarial, muito propagada, é um
exemplo de como o capital puxa para si a
propriedade sobre valores que compõem a
estrutura moral, para legitimar sua atuação na
relação saúde-trabalho-direito. Esta perspectiva
não leva em conta o direito de cidadania do
trabalhador e seu protagonismo de sujeito com voz
a ser ouvida. Portanto, urge que os trabalhadores
assumam o protagonismo nos processos de
reflexão ética que lhes dizem respeito. Só assim se
poderá viabilizar a emergência de fecundas
dinâmicas transformadoras na relação saúdetrabalho-direito. ■ ■ ■

Ernani Costa Mendes – Fisioterapeuta Inst. Nac. Câncer – Doutorando Ensp/Fiocruz (tema: cuidados paliativos)
Thiago Amorim Lins – Psicólogo SUS – Doutorando UFRJ (tema: interface Saúde do Trabalhador e Bioética)
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Transportando saúde para os trabalhadores de transportes

Eduardo Beserra Cruz
PERFIL
Eduardo Beserra Cruz é diretor do Sindicato dos
Condutores
de
Veículos
Rodoviários
e
Trabalhadores em Transporte de Cargas em Geral
e Passageiros do Município do Rio de Janeiro.
É também diretor da Nova Central Sindical.
Eduardo iniciou sua luta pela saúde dos
trabalhadores nos idos de 1999. Como empregado
da empresa Júlio Simões, do setor de transportes,
atuou diretamente pelas melhorias das condições
de saúde e contribuiu para que os trabalhadores
fizessem jus a plano de saúde e odontológico.
Nesses 17 anos, grande parte de sua vida foi
dedicada à luta pela saúde dos trabalhadores,
especialmente na área de transportes. Benefícios e
aumento da qualidade de vida foram suas
principais bandeiras. Orgulhoso de sua trajetória
no movimento sindical, para estar ao lado da causa
dos trabalhadores, muitas vezes foram exigidos de
Eduardo posicionamentos e embates dentro da
própria luta sindical. Ainda em 1999, Eduardo
liderou uma greve na empresa em que trabalha até
hoje. Em 2003 recebeu o convite para fazer parte
do sindicato. Na sua primeira atuação na diretoria,
entre os anos de 2004 e 2009, chegou a se afastar
de suas funções por discordar do direcionamento
dado por alguns colegas às demandas de saúde que
ali chegavam. Atualmente, já há um ano e seis
meses, Eduardo está feliz por poder desenvolver
suas atividades dentro dos princípios em que
acredita. O grupo atual luta pela causa, sem receber
nenhum tipo de ajuda do sindicato, com todos
juntos se esforçando para levantar um sindicato
que estava falido. O reconhecimento de seu
trabalho vem até mesmo na fala de magistrados,
como aconteceu numa audiência em que a juíza
teceu elogios à atuação do sindicato. Disse ela que
no seu período de magistratura nunca havia visto
uma ação trabalhista, coletiva, reivindicando o
cumprimento da Convenção Coletiva, como eles
estavam fazendo. Como um sindicalista de luta,
Eduardo chegou ao Dihs através da indicação de
[entrevista concedida a Marcela Machado
de Freitas, em 29/01/2016]

seu nome pela Nova Central Sindical, onde
também é diretor, para participar do Curso de
Formação Intersindical. Sobre o curso, Eduardo
assinala: “Foi importante para mim conhecer o
início da criação dos sindicatos, sobre o
feudalismo, a Revolução Industrial”. Sua
experiência foi tão positiva que gerou a
indicação, por sua parte, de três colegas no ano
passado e neste ano já indicará mais três!
“...se um trabalhador adoeceu... ele vai colocar
um outro com saúde ...se você não estiver
satisfeito, tem uma fila ali fora para entrar...
...tempos difíceis ...tempo de lutas árduas...”.
E, se o curso lhe fez ver que as ações de hoje
estão alinhadas a ação de outros trabalhadores
que o antecederam, o Fórum responde a uma
demanda relativa aos dias atuais. Na sua
avaliação, os empresários não querem ter
nenhum tipo de despesa extra, principalmente se
for com a saúde de seus funcionários. Até
mesmo porque, como afirma Eduardo, a reserva
de mercado é grande, “se um trabalhador
adoeceu...ele vai colocar um outro com saúde...se
você não estiver satisfeito, tem uma fila ali fora
para entrar... Tempos difíceis. Tempo de lutas
árduas...”. Como liderança, Eduardo não abriu
mão da luta pela saúde no passado e hoje se
mantém aguerrido nessa luta. ■ ■ ■
[Sindicato – R. Maia Lacerda nº 170, Estácio. Tel: 2503-9400]
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 propostos inicialmente os seguintes
GT: 1 – LER/DORT (Renato Bonfatti); 2 – Mulher e Trabalho (Luciene);
3 – Saúde Mental e Assédio Moral (Jacqueline); 4 – Acordo e Negociação
Coletiva (Fadel).

FÓRUM INTERSINDICAL
INFORMES
A próxima reunião (fevereiro) do Fórum Intersindical
de Formação em Saúde-Trabalho-Direito (FIS) será no dia
26/02/2016, de 09 às 13:00h, no DIHS/ENSP - Expansão
da FIOCRUZ, localizado na Av. Brasil, nº 4036, sala 905,
Manguinhos - Rio de Janeiro.
Nesta reunião teremos a oficina temática “INFÂNCIA e
TRABALHO – Desafios e Controvérsias”,
conduzida por Valdinei Aguiar Jr. e aberta a todos os
interessados. ■ ■ ■
A reunião de março do Fórum Intersindical de Formação
em Saúde-Trabalho-Direito (FIS), em virtude da Semana
Santa, será no dia 01/04/2016, de 09 às 13:00h, no
DIHS/ENSP - Expansão da FIOCRUZ, localizado na Av.
Brasil, nº 4036, sala 905, Manguinhos - Rio de Janeiro.
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AGENDA
Seminário em Goiânia – 01 a 03 de março 2016
I Seminário Cartografias Existenciais
III Seminário de Acessibilidade
Grupo de Estudos e Pesquisas
Corpo, deficiência, população e espacialidade:
cartografias existenciais - Universidade Federal de Goiás
Goiânia - 01/03/2016 a 03/03/2016
Incluindo o tema:

O TRABALHO e as PESSOAS com DEFICIÊNCIA

Curso no DIHS – Cuidados Paliativos

ATENÇÃO
Curso de Formação Intersindical em
Saúde-Trabalho-Direito
INSCRIÇÕES ABERTAS
O Curso acontece às 6as. feiras, quinzenalmente, de
09:00 às 16:30. Informações com Ana Paula em
cursointersindical@gmail.com ou (21)3882-9222/9223
O Curso terá início no dia 08/04/2016, às 09 horas, no
DIHS/ENSP - Expansão da FIOCRUZ, localizado na Av.
Brasil, nº 4036, sala 905, Manguinhos - Rio de Janeiro.
Aula inaugural com o

Professor René Mendes:

'A Saúde do Trabalhador no Brasil,
passado-presente-futuro'
Grupos de Trabalho
Os Grupos de Trabalho (GT) do Fórum continuam abertos
para inscrições e adesões. Os eixos temáticos são:
LER/DORT; Saúde Mental e Assédio Moral; Acordo e
Negociação Coletiva; e Mulher e Trabalho.
Os GT visam a preparação de debates, seminários, oficinas,
reuniões técnicas, cursos de capacitação, ações de
vigilância, solicitação de audiências públicas e de
inquéritos civis e outras demandas identificadas pelo grupo
e aprovadas em reunião ordinária do FIS.

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

Fórum Intersindical de Formação em Saúde-TrabalhoDireito 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

