
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Há 2.500 anos atrás, Leonidas, rei e general de Esparta, na antiga Grécia, morreu na 
batalha das Termópilas, contra os persas do rei Xerxes. Encurralado pelo enorme exército 
persa, Leonidas resistiu bravamente até a morte com 300 guerreiros espartanos, tentando 
impedir o avanço de Xerxes. Um mensageiro persa propondo a rendição de Leonidas 
mandou o seguinte recado de Xerxes: “Minhas flechas serão tão numerosas que cobrirão a 
luz do Sol”. Leonidas respondeu: “Tanto melhor, combateremos à sombra!” O pequeno 
exército espartano da saúde do trabalhador vem combatendo há muitos anos os 
persas de Xerxes que não gostam da saúde do trabalhador. São muitos os 
soldados inimigos a serem combatidos: empresários irresponsáveis que mantêm 
condições sub-humanas de trabalho; gestores da saúde pública que não cumprem 
a legislação de saúde do trabalhador; auditores fiscais do trabalho que não 
entendem a saúde no trabalho como uma missão do SUS e tentam impedir sua 
atuação; peritos da previdência que negam os nexos causais; profissionais dos 
Cerest [Centros de Referência em Saúde do Trabalhador] que não fazem vigilância e não trabalham com o 
movimento sindical; dirigentes sindicais que acham que saúde do trabalhador é 
apenas lutar por planos de saúde privados; pesquisadores acadêmicos, 
especialmente da epidemiologia e do planejamento em saúde, que NÃO 
reconhecem a questão da saúde do trabalhador como o maior problema de saúde 
pública do Brasil; médicos do trabalho, técnicos e engenheiros de segurança que 
fazem o jogo dos patrões e ainda culpam o trabalhador pela doença e pelo 
acidente do trabalho; governantes e políticos, corruptos ou não, que se ajoelham 
aos pés dos setores produtivos predatórios para o meio ambiente e para a saúde 
do trabalhador, sem qualquer exigência de respeito à dignidade das pessoas que 
trabalham. O exército de Xerxes é numeroso, mas lá na Grécia, seus milhares de 
soldados ganharam a batalha das Termópilas, mas perderam a guerra. Em 2017, 
nós - o povo da saúde do trabalhador - vamos continuar dizendo: “Que venham as 
flechas e que cubram o sol, melhor, lutaremos à sombra.” ■ ■ ■ 
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A fala da Saúde do Trabalhador 

FIS - Fale sobre a sua trajetória na luta pela saúde do trabalhador e nos conte um pouco de como tudo 
começou. 
 

Clemente - Fui fisgado para a luta em defesa da saúde do trabalhador a partir da preparação da I SEMSAT 
(Semana de Saúde do Trabalhador), em maio de 1979, quando, sob o lema “Saúde não se troca por 
dinheiro” discutiu-se a silicose e doenças pulmonares provocadas por poeira. Aquela SEMSAT uniu 49 
sindicatos e 7 federações em encontros com trabalhadores em várias cidades de São Paulo. Naquela época, 
igualmente hoje, era raríssimo o diagnóstico de doenças relacionadas ao trabalho e proteção dos 
trabalhadores junto à Previdência Social. A reunião no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região foi 
uma das maiores do estado. Os trabalhadores buscavam respostas que não tínhamos. Percebi então que era 
necessário abrir caminhos para empoderamento das lutas neste campo. A diretoria acolheu a ideia e a estrada 
se abriu: a 2ª SEMSAT, em setembro daquele ano, lotou novamente as dependências do sindicato. 
 

Carlos Aparício Clemente 
A história de Clemente confunde-se à própria 
história da saúde do trabalhador no Brasil. 
Dirigente sindical de primeira hora na luta 
pela dignidade no trabalho, Clemente foi um 
participante ativo do passo a passo da 
construção do campo da saúde do trabalhador 
em nosso país. Com numerosas publicações  
importantes e uma participação intensa nos 
eventos relevantes de saúde do trabalhador há 
cerca de 40 anos, o guerreiro de Osasco 
atualmente centra esforços na inclusão e 
acessibilidade de Pessoas com Deficiência no 
trabalho. Nesta entrevista, Clemente nos conta 
um pouco de sua trajetória. Fala, camarada!      
 

Como “palavras o vento carrega” registramos 
vários passos desta luta. O Sindicato fez mais de 
150 publicações no período, tem um boletim 
prioritário para cipeiros (OI-Operário Inteiro) cuja 
primeira edição foi lançada em agosto de 1980 
(duas cores) e hoje é em 4 cores, impressa e 
digital. A gravidade dos efeitos dos acidentes foi 
registrada em três livros: em 1995 “O ambiente de 
trabalho e suas vítimas”; em 1999 “Vítimas dos 
Ambientes de Trabalho Rompendo o Silêncio” e 
em 2011 “Uma história sem heróis”, este último 
documentando a própria trajetória do sindicato 
nesta luta desigual. Todas as lutas e combates 
sempre tiveram como protagonistas os próprios 
trabalhadores vitimados ou suas famílias. 

A 3ª SEMSAT, prevista para fevereiro de 1980, não 
aconteceu e fizemos então um encontro do próprio 
Sindicato onde compareceram quase 1500 pessoas, 
que não cabiam no prédio, e transferimos para o 
Clube Atlético Osasco, que ficava na mesma rua. 
Em julho de 1980 realizamos o Ciclo de Debates 
sobre CIPAS, acidentes e doenças do trabalho (3 
encontros descentralizados) para fortalecimento dos 
cipeiros. No ano passado concluímos o Ciclo 37, 
sem falhar nenhum ano. A mobilização envolve 
enfrentamento do patronato, greve por condições de 
trabalho dignas desde 1982, denúncias de 
“maracutaias” na fiscalização do trabalho, denúncias 
do descaso da Previdência Social, tornar público o 
preconceito de Juízes contra acidentados e muita 
pressão no próprio sindicato para que não 
esqueçamos nosso papel. Venha Para o Fórum Intersindical  

Juntos fazemos a diferença da Saúde do Trabalhador 
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Aqui o acidentado tem nome, o vitimado pelo 
amianto existe de carne e osso, o contaminado pelo 
mercúrio está em busca de seus direitos, o mutilado 
nas máquinas quer ser respeitado, as vítimas da LER 
têm face, assim como os que enfrentam o assédio 
moral, etc. Eles são os personagens do noticiário de 
TV e jornais que procuram o sindicato. Quem tem 
que denunciar é quem sente na própria pele os 
efeitos nefastos das condições de trabalho. Nos 
últimos anos as empresas encolheram drasticamente, 
mudaram o perfil da produção, mas as lutas também 
caminham com novos focos como a inclusão de 
trabalhadores com deficiência, tema ainda 
despercebido pelo movimento sindical. 
 

Quando uma delas fechou por aqui e transferiu-se 
para Caxias do Sul (RS) em 1994 (Lonaflex, do 
Grupo FRASLE) tinha 540 trabalhadores que 
apoiavam a luta do sindicato (o curioso é que a 
transferência foi anunciada durante uma greve para 
melhorar o refeitório, onde um trabalhador 
encontrou uma barata no prato de comida). 
Passados 23 anos de seu fechamento está provada 
a omissão da empresa e do Estado em ignorar a 
obrigatoriedade dos exames pós-demissionais por 
30 anos, deixando os demitidos à própria sorte. O 
direito aos exames vai até o ano 2024, mas há um 
silêncio da empresa, do Ministério do Trabalho, 
que é o órgão fiscalizador, e do serviço de 
vigilância do SUS que também se silencia, entre 
outros atores. Curiosamente, as datas pontuais de 
retomada de exames em 1998 (4 anos após o 
fechamento) e 2013 (19 anos após o fechamento) 
só ocorreram por ação conjunta do nosso sindicato 
e da auditora fiscal Fernanda Giannasi, mesmo não 
havendo por aqui nenhum vestígio da presença da 
empresa, a não ser o de suas próprias vítimas.  
 

FIS – Clemente, fale de sua atuação atualmente. 
 

Clemente - Atualmente concentro esforços, a 
partir do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e 
Região, para uma ação que visa derrubar mitos e 
preconceitos visando a inclusão de trabalhadores 
com deficiência e dos próprios acidentados que 
ficaram alijados do trabalho. Já são 16 anos nesta 
caminhada, aproximando sindicatos, centrais 
sindicais, empresas, entidades especializadas, 
órgãos públicos, escolas, pessoas com deficiência, 
através do “Espaço da Cidadania”, que não tem 
personalidade jurídica, mas realiza muitos 
encontros, seminários, visitas, publicações 
(também acessíveis às pessoas cegas), pesquisas, 
produzindo conhecimento para a ação sindical e 
social. 
Como na luta pela saúde do trabalhador, 

Participei de lutas nacionais e 
locais... É a trajetória do sindicato e 
eu sou apenas um instrumento. 
Mas... considero relevante o acesso 
e empoderamento da informação 
para os trabalhadores, para as lutas 
não serem das direções sindicais 
mas sim dos próprios trabalhadores. 

Carlos Aparício Clemente 

Conheça a história da Saúde do Trabalhador no Brasil 
Acompanhe o Boletim Informativo do Fórum Intersindical 

 

FIS - Quais as questões mais relevantes para o 
campo da saúde do trabalhador nas quais você 
participou ou presenciou? 
 

Clemente - Participei de lutas nacionais e locais, 
cujos registros principais estão no livro “Uma 
história sem heróis”, que resgata o período 1979-
2011. É a trajetória do sindicato e eu sou apenas um 
instrumento. Mas, dentre todos os temas, considero 
relevante o acesso e empoderamento da informação 
para os trabalhadores, para as lutas não serem das 
direções sindicais mas sim dos próprios 
trabalhadores. O caso da luta pelo banimento do 
amianto é bem pedagógico: quando enfrentamos seu 
uso nos anos 80, contava-se nos dedos de uma das 
mãos os países que o tinham banido. Hoje já são 
mais de 60 países que já proibiram o uso desta fibra 
mortal e aqui continua a farsa do uso 
(des)controlado. Em Osasco, a luta pelo banimento 
nas metalúrgicas aconteceu com as fábricas 
funcionando a todo o vapor. 
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Como na luta pela saúde do trabalhador, neste debate o olhar é nacional, mas a ação é local. Para resumir, 
enquanto a média nacional do cumprimento da Lei de Cotas para contratação de trabalhadores com deficiência 
(Art. 93 da Lei 8213/91) foi de 31%, em 2015, entre as metalúrgicas de Osasco e Região o índice foi de 104,6% 
no mesmo período e serão próximo deste valor em 2016, se prevalecer os resultados preliminares de pesquisa 
em andamento. Tanto trabalhadores, empregadores e sindicato têm orgulho destes resultados. 
 

FIS - Como você vê a saúde do trabalhador hoje no Brasil - avanços, problemas, desafios...          
 

Clemente - No início acreditava que, com o fim da ditadura, aquelas ideias efervescentes das SEMSATs seriam 
colocadas em prática, com a chegada da democracia. Mero engano. Todos os avanços conquistados nos anos 80 
e 90 estão sendo dizimados e os órgãos públicos da área estão definhando por falta de políticas para a área, falta 
de profissionais, recursos e, principalmente, por falta de trabalho conjunto, em rede, baseado nos conhecimentos 
já adquiridos. Deixo um exemplo bem claro: há cerca de 20 anos conseguimos alianças com auditores fiscais do 
trabalho em Osasco, que iam fiscalizar acidentes graves no mesmo dia ou no dia seguinte à ocorrência, 
diminuindo a chance das empresas descaracterizarem os fatos. Aqueles relatórios foram a base para as primeiras 
Ações Regressivas Acidentárias no Estado de São Paulo ajuizadas pela Previdência Social em 1996. Hoje, a 
fiscalização do trabalho detesta investigar um acidente se tiver sangue por perto e espera a limpeza acontecer, 
recusa-se a ir acompanhada com o sindicato e, muitas vezes, faz a fiscalização indireta, por intimação para 
conferir papéis, quando faz. E para entregar o relatório de fiscalização é um “Deus nos acuda”. A própria AGU 
– Advocacia Geral da União tem reclamado para o sindicato que os relatórios que recebem da GRTE-Osasco 
[Gerência Regional do Trabalho e Emprego] são quase sempre inconvincentes para ajuizamento de Ações Regressivas. 

Em novembro e dezembro passado (11/11/16 e 
9/12/16) recebemos relatórios de fiscalização 
engavetados na GRTE-Osasco há mais de 5 anos. 
Em alguns casos as empresas já haviam fechado e 
em várias situações ocorreram prescrição para as 
vítimas exigirem direitos. Mas o pior é que a 
utilização destas informações para a prevenção, pelo 
decorrer do tempo, vira uma piada de mau gosto. 
 

FIS - Como você vê a articulação entre a academia 
e universidades, os Cerest e os movimentos social e 
sindical na luta pela saúde do trabalhador e de que 
modo isso deve se dar. 
 

Clemente - É a saída para de fato melhorar o 
quadro geral da saúde do trabalhador. Mas cada um 
continua no seu “quadrado”, inclusive nós, do 
movimento sindical. Lembro-me de uma proposta 
interessante que foi construída coletivamente a 
partir de 1983, em São Paulo, reunindo várias forças 
do mundo do trabalho, universidades, órgãos 
públicos, propondo um mapeamento do que é mais 
grave a ser atacado, onde a prioridade máxima era 
prevenir situações que matam, que mutilam e 
aquelas que provocam sequelas irreversíveis, 
visando proteger a saúde e a vida dos trabalhadores. 
Depois de quase um ano de reuniões e estudos, na 
hora de colocar em prática cada um ficou no seu 
“quadrado” e a coisa não andou, mas foi uma ótima 
oportunidade para o sindicato dos metalúrgicos de 
Osasco adotar aqueles princípios. Em 1991 
procuramos as instituições locais e desenvolvemos 
uma cartilha de bolso orientadora do trabalho 
conjunto, definindo o papel de cada um. 

Hoje, a fiscalização do trabalho 
detesta investigar um acidente se 
tiver sangue por perto e espera a 
limpeza acontecer, recusa-se a ir 
acompanhada com o sindicato e, 
muitas vezes, faz a fiscalização 

indireta, por intimação para 
conferir papéis, quando faz. 

Carlos Aparício Clemente 

Se antes o fiscal ia em um ou dois dias checar o 
acidente in loco, hoje leva meses e ainda em alguns 
casos ligam para as empresas para saber se o acidente 
denunciado é grave ou não. Às vezes mandam o carteiro 
na frente para notificar a empresa. Teve uma situação 
dramática no início de 2014 quando denunciamos um 
acidente que amputou simultaneamente as duas mãos do 
trabalhador Ricardo Cesar Coura (capa do OI em 
destaque). E a fiscalização chegou contra a vontade 
exatos 81 dias depois do fato amplamente denunciado 
pelos jornais. O trabalhador chegou a ser notícia no 
Jornal Nacional não pelo acidente, mas por ser o 
primeiro trabalhador a testar o uso de próteses em 3D 
para amputados, quando seu caso dramático foi 
descoberto durante a internação no Hospital das 
Clínicas de São Paulo. A máquina foi interditada, mas 
poderia ter causado outra tragédia antes do fiscal 
chegar.  
 Fórum Intersindical 

Democracia participativa pela saúde no trabalho 



 
 

[entrevista concedida online à Coordenação – dezembro 2016] 
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1991 - Valter 

 
OI - Operário Inteiro, nº 49 

novembro 1991 
 

Teve 3 edições: pela Fundacentro, pela Secretaria 
Estadual do Trabalho e pela Secretaria do Trabalho 
e Promoção Social. As ilustrações são de Eton. Até 
hoje utilizamos seus princípios, mas a rotatividade 
dentro dos órgãos públicos produziu um apagão em 
suas histórias de trabalho conjunto.   
 

FIS - Clemente, deixe-nos uma mensagem...  
 

Clemente - Gostaria de deixar um registro da 
participação dos cartunistas, que sempre foram 
engajados nesta luta. O início... com Laerte... 

Conheça a história da Saúde do  
Trabalhador no Brasil  

Leia nossos Boletins do Fórum Intersindical  
http://www.multiplicadoresdevisat.com/boletins-de-0-ate-11nova-pagina 

 

Carlos Aparício Clemente 

1979 - Laerte 

 
Gibi dos Trabalhadores - Oboré Editorial Ltda. 

agosto 1979 

Charge a gente não explica, mas pleiteávamos 
um Departamento Intersindical de Saúde (um 
DIEESE da saúde) e o patrão chamava para uma 
“pelada” ou como queiram interpretar... Depois, 
a comunicação com a categoria... e com a 
Medicina do Trabalho... 

1982 - Glauco 

 
OI - Operário Inteiro, nº 8  

dezembro 1982 
 

Em 1991, já estávamos preocupados com a 
intersetorialidade para enfrentar a questão da saúde do 
trabalhador. O cartunista Valter dava visibilidade à 
necessidade de trabalho conjunto...  

Depois, a guerra do amianto, os problemas com a 
fiscalização, a guerra pela inclusão e por aí vai... 

1994 - Rice 

 
Seminário Internacional do Amianto 

março 1994 

 

2010 - Rice 

Jornal Visão Trabalhista 
8 a 10/06/2010 

 

2012 - Ricardo Ferraz 

Cartilha O Trabalhador com Deficiência - Inclusão 
pela Lei de Cotas. Espaço da Cidadania.  

agosto de 2012 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do Fetiche ao Ético: Qual é o lugar do 
trabalhador no mundo contemporâneo? 

 

Página 6 FÓRUM INTERSINDICAL 

O trabalho está mergulhado hoje em um 
ambiente político turvo, que reflete um cenário 
desfavorável, em um modelo produtivo e uma 
cultura que visa o desenvolvimento do capital e 
não o das pessoas, com tecnologias complexas e 
ultramodernas, com “antigas novas” formas de 
gerir o trabalho: terceirização, precarização, 
aumento de produtividade em detrimento das 
condições de trabalho saudáveis, que ocasionam 
um maior desgaste da saúde do trabalhador, visto 
como mercadoria, como um objeto opaco de gozo, 
um objeto-fetiche. É um artefato sem voz, que 
“nasce” ao assinar a carteira de trabalho, com 
práticas de aquisição da energia de laborar cada 
vez mais perversas, com instrumentos de 
dominação cada vez mais refinados, numa 
violência estruturada e sem prazo para cessar.  
Está cada vez mais explícita a deterioração das 
condições do ganha-pão, o desrespeito à 
dignidade humana através do consumo da força 
de trabalho predatória, com repercussões que 
aniquilam o sujeito, que reproduzem o sangrento 
espetáculo nos ambientes e processos de trabalho. 
É uma realidade feroz, uma nódoa que não 
aparece nos índices de crescimento do país e que 
não aponta para a triste condição do sujeito que 
tenta sobreviver do suor de seu trabalho. 
Enquanto isso, para agravar mais ainda a 
situação, as informações que chegam em 
verdadeiras avalanches são cada vez mais 
hediondas no que seria a saúde do trabalhador: os 
jornais noticiam todos os dias manchetes de 
morte e sangue na lida diária. Ao atender as 
denúncias para inspecionar as condições de 
trabalho ou mesmo no nosso dia a dia ao 
caminhar pela cidade, vemos muitos 
trabalhadores em condições precárias e até 
mesmo desumanas, como um grande nervo que 
fica exposto. A Previdência Social e a Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNAS) de 2013 revelaram 
dados constrangedores: treze mil trabalhadores 
se acidentaram todos os dias e cinco milhões de 
pessoas haviam se acidentado no trabalho, uma 
ou mais vezes! Sabe-se que em matéria de 
acidente de trabalho não existe eventualidade.  

Danniella Davidson Castro* artigo do mês 

As causas de acidentes de trabalho estão 
intimamente relacionadas à organização dos 
processos e ambientes de trabalho, que são 
evitáveis. A tragédia é quando morrer no 
trabalho se torna a regra e não a exceção. 
Morrer no trabalho é um disparate e não pode 
ser tolerado! Quem mais morre além do 
trabalhador? Sua família! Seus filhos que ficam 
desnutridos, que passam fome, que mendigam 
por um pedaço de pão.  
Os governos estão cada vez mais avançando no 
sentido de se tornar um Estado Mínimo, de 
redução de custos e de força de trabalho, na 
defesa dos interesses econômicos, bastante 
ilustrado nas terceirizações, onde prevalece o 
interesse pelo capital.  
O sindicato vive uma encruzilhada, porque a 
ameaça do desemprego e da constante redução 
dos direitos se mostra mais urgente que a saúde. 
Por outro lado, as instâncias que se ocupam da 
saúde dos que trabalham de sol a sol se erguem 
de maneira arrogante e colocam o trabalhador 
como um ser passivo, como objeto do saber 
tecnocêntrico. Ele deve entrar mudo e sair 
calado e ser obediente na maior parte do tempo 
se quiser receber atenção e atendimento. Esse 
modus operandi absurdo desconsidera o saber 
tácito do trabalhador que está submerso em seu 
cotidiano de trabalho, afogado demais em seus 
afazeres para se rebelar e ainda correr o risco 
de se indispor, de ser estigmatizado e sofrer 
represálias. Resta aos trabalhadores se fazerem 
reféns.  

continua 

Ao atender as denúncias para 
inspecionar as condições de trabalho 

ou mesmo no nosso dia a dia ao 
caminhar pela cidade, vemos muitos 

trabalhadores em condições precárias 
e até mesmo desumanas, como um 

grande nervo que fica exposto. 
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Do Fetiche ao Ético: Qual é o lugar do trabalhador no mundo contemporâneo? Daniella Davidson Castro 

É uma proposta de ação, uma estratégia de 
resistência. Torna-se ainda um suporte para os 
Sindicatos, não de uma estabilidade estática, mas 
dinâmica. Faz-se mister trazer questões de saúde 
no trabalho que estão pujantes para o espaço 
público, fomentar discussão e mobilização 
coletiva. Quando se abre um espaço de fala para 
os trabalhadores falarem da sua saúde ou da falta 
dela, eles começam a ver seus próprios problemas 
e a querer intervir sobre eles. Tomam posição e 
reafirmam seus princípios, valores e crenças. 
Cabe a nós ter “potencial de contágio” e recriar 
espaços de discussão nos tempos mais hostis, 
como o momento que o país vive, de devastação. 
Não é que se diga que o Fórum é a solução para 
todos os problemas. Pelo viés do prescrito é 
perfeito. Na prática, no dia a dia e no fazer, é um 
desafio! Lacan, em seu Seminário sobre a ética, ao 
citar a destreza e obstinação de Antígona em dar 
um túmulo digno ao seu irmão dizia que não se 
deve ceder do seu desejo. Parafraseando Lacan, 
acrescento que não apenas não se deve, mas nós 
não podemos recuar frente a tanta violência no 
trabalho, não aceitar a via crucis do adoecer e 
morrer no trabalho como um fato consumado, 
sobre as quais não se pode fazer nada a respeito, 
não estar impregnados de indignação, não nos 
acovardarmos, não podemos ser letra morta! ■ ■ ■ 

 

Em resumo: a saúde do trabalhador está em crise 
há décadas, a doença e a morte no trabalho 
permeiam o dia a dia dos trabalhadores e 
assombram suas famílias. Faz-se necessário 
conter esse desatino de mortes previstas e 
anunciadas, onde o trabalhador perde a vida, que 
ironia, onde pretendia melhorá-la. É necessário 
estimular a cidadania, a reflexão e o 
protagonismo dos trabalhadores. É preciso 
resgatar o papel do Estado brasileiro sobre a 
questão da saúde do trabalhador. 
Nós, que somos o SUS, que fazemos Vigilância em 
Saúde devemos ter sempre a concepção ampla da 
palavra saúde, sem os reducionismos comuns de 
determinados grupos e referenciais teóricos, para 
que se possa pensar a saúde do trabalhador de 
maneira eficaz. Precisamos revitalizar as linhas 
de cuidado no SUS e deixar entreabertas novas 
possibilidades de se fazer Saúde do Trabalhador. 
Nesse sentido, a Visat é um enfrentamento direto 
ao descaso com a saúde no trabalho. Assim, o 
Fórum Intersindical pode ser pensado como uma 
estratégia de promoção da saúde, com os 
trabalhadores e técnicos lado a lado dialogando. 
Os técnicos têm os conhecimentos, mas quem sabe 
da realidade do trabalho é o próprio trabalhador! 
O Fórum se insurge como um instrumento de 
inteligência na arena política, que pode trazer 
incômodo e inquietude e gerar iniciativas. 

*Danniella Davidson Castro, Psicóloga, 
Especialista em Psicologia da Saúde e 
Hospitalar, Psicanalista, Analista de 
Saúde da Secretaria de Estado da Saúde 
de Goiás, Fiscal de Vigilância Sanitária, 
Subcoordenadora de Desenvolvimento 
Técnico em Saúde do Trabalhador. 
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2013-anuario-estatistico-da-previdencia-social-2013/aeps-2013-secao-iv-acidentes-do-
trabalho/aeps-2013-secao-iv-acidentes-do-trabalho-tabelas/ 
Boletins Fórum Intersindical (1 ao 15) - Ensp-FIOCRUZ disponível em: 
http://www.multiplicadoresdevisat.com/boletins-de-0-ate-11nova-pagina 
Lacan, J. (1997). O Seminário, livro 7: a ética da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar. 

 

NOTA dos EDITORES 
A produção acadêmica de textos, ditos científicos, não é acessível ao cidadão ‘comum’. Os milhares e milhares de textos 
produzidos e armazenados em revistas científicas, todos os anos, são lidos apenas entre os pares, ou seja, entre os mesmos 
que os escrevem. Ficam armazenados nas estantes de uma ‘ciência’ hermética, discriminatória e descolada da sociedade que, 
para ser conhecida do público, tem que ser traduzida nos jornais, revistas ‘leigas’, boletins, televisão, blogs, vídeos da 
internet, no boca-a-boca. No caso da saúde do trabalhador, essa situação é mais grave, pois o que se escreve sobre o tema 
deveria ter como alvo principal de divulgação, ora pois, os trabalhadores! Não é o que ocorre. Revistas ‘científicas’ que 
tratam da saúde do trabalhador não são “para o bico” dos trabalhadores comuns. E, cada vez mais, são cada vez menos “para 
o bico” dos próprios pesquisadores da saúde do trabalhador. São muitos os obstáculos para que nós, acadêmicos, professores, 
militantes, profissionais da saúde do trabalhador consigamos publicar em revistas ‘científicas’. Os julgadores dos textos são 
rigororosos, cujo rigor, guardado pelo anonimato, é de credibilidade duvidosa. Querem mudar conteúdo, questionar opiniões, 
mudar o método, mexer na alma do que está escrito. Além disso, revistas ‘científicas’ cada vez mais cobram para publicar, 
exigem tradução para o inglês, levam meses e até anos para dar respostas se aceitam ou não o artigo que parece ser tido como 
uma ameaça para uma estética científica de caráter dúbio e que não está preocupada em massificar e democratizar o 
conhecimento produzido. É com este espírito de resistência que a seção de artigos do Boletim do Fórum Intersindical 
pretende ser um espaço aberto e democrático de reflexão e difusão de conhecimentos. Mande seu texto. Participe! ■ ■ ■ 
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Luizinho - 38 anos na luta 
“Sempre fui um militante sindical. O sindicato  

é o mais importante instrumento de 
conscientização de luta para os trabalhadores.” 

 
PERFIL SINDICAL 

Luiz Oliveira tem 60 anos. Mineiro de Teófilo Otoni, veio para o Rio de Janeiro com 2 anos de idade (o 
que o credencia como carioca). Hoje aposentado, é sindicalizado há 38 anos. Luizinho está atualmente 
desempregado, é militante sindical do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro e um dos mais ativos 
participantes do Fórum Intersindical. No último emprego - Estaleiro Eisa - trabalhou 31 anos e foi um 
dos fundadores e dirigentes de comissão de fábrica. Participou da luta pela reabertura do estaleiro por 
ocasião de sua falência, em 1986, que resultou na retomada da atividade econômica da construção naval. 
Nessa época todos os estaleiros do Rio estavam fechados. Iniciou a vida sindical no final da década de 
1970, quando participou da luta de retomada do sindicato contra a ditadura. Luizinho nos fala com 
emoção: “Sempre fui um militante sindical. O sindicato é o mais importante instrumento de conscientização 
de luta para os trabalhadores.”  Luizinho participou também do movimento pela democratização do  país, 
 
na qual o Sindicato dos Metalúrgicos teve grande 
importância. A luta sindical era ampla e ia além 
do salário. No início dos anos ‘80 participou do 
movimento do novo sindicalismo. Luizinho 
continua com suas próprias palavras: “No início 
dos anos ‘90  tivemos um grande avanço na questão 
da Saúde do Trabalhador. Quando se teve as 
primeiras comissões de Saúde do Trabalhador eu 
sempre estive presente junto com a Fiocruz e a 
Secretaria Estadual de Saúde na questão da 
silicose. Conseguimos aprovação da lei que baniu o 
 jateamento de areia no estado do RJ, com várias 
pessoas como Hermano, Fátima Sueli, Fadel, 
Maria Helena, entre outras. E depois todos os 
sindicatos fundaram os seus departamento de saúde 
e pudemos contar mais uma vez com a colaboração 
da Fiocruz para a implementação. E isso acontecia 
ao mesmo tempo com o movimento de saúde do 
trabalhador nacional, sendo o Rio de janeiro um 
polo irradiador de saúde do trabalhador. Fizemos 
fiscalizações  e autuações em várias empresas por 
irregularidades: Bayer, Estaleiros e muitas outras. 
E enviávamos trabalhadores para fazer exames na 
Fiocruz.” Em relação ao Fórum Intersindical, 
Luizinho fala: “O Fórum contribui bastante ao 
chamar  todos os segmentos e mostrar o que 
acontece em diversos estados e em outros 
segmentos. É um diálogo aberto que contribui para 
a saúde do trabalhador. O Fórum é um debate 
ampliado, no qual trabalha diversos temas 
relacionados à luta da saúde do trabalhador. 
Tivemos debates e oficinas sobre a previdência 
social, sobre o DIESAT, entre outros. Eu participei 
do inicio da elaboração da NR 34 até a sua 
aprovação. Ela  é específica do setor naval, que 
antes era fiscalizado pela NR 18. 

Conclamo os diretores de 
sindicatos e demais lideranças 

 para reservarem em sua agenda 
um espaço para o Fórum. 

 

[entrevista concedida à Coordenação] 

 
Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro  

Sindimetal-RJ 

Sou membro efetivo de uma comissão do Ministério 
do Trabalho que fiscaliza se a NR 34 é implementada. 
E, por causa disso, viajo por todo o Brasil, quando 
faço questão de frisar que faço parte do Fórum. 
Quem está participando do Fórum está ganhando 
conhecimento técnico e também de como tratar o seu 
semelhante de forma mais humana na questão 
da saúde. Os sindicatos deveriam divulgar mais este 
trabalho. E acho importante que as diretorias 
dos sindicatos cobrem de quem os representam no 
Fórum uma participação mais efetiva e que lhes deem 
ciência do que ocorre. Conclamo os diretores de 
sindicatos e demais lideranças para reservarem em 
sua agenda um espaço para o Fórum. Em maio de 
2017, o Sindicato dos Metalúrgicos/RJ estará 
comemorando 100 anos de lutas. São muitas leis em 
defesa dos trabalhadores e a luta pela democracia e 
os direitos humanos marcaram a trajetória desta 
casa. Vários eventos ocorrerão por conta desta data. 
Em abril está agendado um encontro sobre a saúde e 
a previdência dos metalúrgicos. Vamos convidar e 
contamos com a participação do Fórum! A direção do 
Sindimetal RJ, através de sua secretaria de saúde do 
trabalhador dá total apoio à participação de seus 
membros no Fórum. ■ ■ ■ 
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Trabalhadores Anônimos 
 

Dando Visibilidade às 
Identidades Sociais 

 
A Rainha Pipoca tem um Rei 

 
Foto: Ana Paula Bragança - 2016 

Pedro Luiz França é um paraibano de 76 anos. Veio para o Rio de Janeiro em 1962, sozinho, e foi morar na 
casa de irmãos que já estavam na cidade. Quando chegou foi trabalhar na construção civil durante 4 anos e 
depois foi trabalhar como porteiro. Há 36 anos trabalha como pipoqueiro na praça Saens Peña, na Tijuca. Seu 
Pedro, o Rei da Pipoca, fala de sua história... “Sou casado e tenho 3 filhos. Quando meus filhos nasceram eu 
trabalhava de porteiro e a situação financeira foi ficando apertada, foi aí que eu comecei a trabalhar como 
pipoqueiro. A pior coisa é você ter família e não ter dinheiro. Hoje, trabalho como porteiro e pipoqueiro - todos os 
dias. Faço meu horário de porteiro e depois venho para a praça. Uma filha morreu e as outras duas estão 
crescidas, mas eu não paro de trabalhar, não posso parar. Eu comecei a trabalhar com 7 anos. Eu gosto do que 
faço e sempre gostei! Sou feliz! Eu diria para as pessoas que estão começando a trabalhar que trabalhar é bom! E 
diria para as pessoas que gostassem de trabalhar como a gente gosta! Tudo é bom aprender! Ajuda todo mundo e 
é ajudado. Não vejo nenhum problema de saúde no meu trabalho.” ■ ■ ■ 
 

[entrevistas concedidas à Coordenação – 2016] 

Hildenê tem 35 anos, mãe de 3 filhos, casada, mora no Maranhão. É artesã 
de fibra de buriti. Trabalha com bolsas e acessórios para mulher, tipo 
porta celular, e outras coisas. “Eu já fazia crochê e minha irmã me falou de 
uma associação que trabalha com a fibra de buriti. Aí eu passei a fazer flores 
para enfeitar as bolsar e outros acessórios. Ao ver outros trabalhos eu 
comecei a fazer e já tem uns 8 anos que trabalho com isso. Eu e duas irmãs 
trabalhamos com isso. A gente não tem ponto fixo de venda. Vendemos nas 
feiras, festas juninas e outros eventos que nos convidam. O contato é feito 
pela associação (Associação dos Artesãos Unidos pela Fibra - AARTUF) que 
nós organizamos. A associação é nossa, pois para participar de alguns 
eventos precisamos de uma associação para ajudar. Assim, cada um faz seu 
trabalho e consegue participar de outras atividades.” Hildenê diz que se 
ficar na máquina direto sem se levantar sente afetar a saúde, “mas é difícil 
porque quando a gente senta quer ver logo o trabalho pronto, por isso pode 
dar problema”. Hildenê é uma entusiasta de seu trabalho: “Eu gosto muito 
do que faço! É uma terapia. A gente encontra muita dificuldade, pra 
divulgar, pra vender, então quem quer trabalhar como artesão tem que ter 
muita paciência e não desistir fácil, porque se a gente for desistir no primeiro 
obstáculo, nunca vai saber até onde o artesanato pode te levar. É um passo 
de cada vez para quem quer trabalhar com artesanato.” ■ ■ ■ 
 

Hildenê Souza da Silva  
- uma mulher de fibra - 

Foto: Ana Paula Bragança – 2016] 
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INFORMES PRÓXIMA REUNIÃO 
A próxima reunião do Fórum Intersindical de Formação em Saúde - 
Trabalho - Direito (FIS) será no dia 27/01/2017, 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. 

Na próxima reunião teremos nossa tradicional Oficina Temática.  
A convidada será Maria Inês Bravo, com o debate sobre a 

defesa do SUS e o papel do controle social em saúde.  
Maria Inês é coordenadora do  

Fórum Popular de Saúde em Defesa do SUS/RJ. 

ATENÇÃO! 
Na última reunião do Fórum Intersindical (dezembro-2016) foi debatido o nosso Plano de Trabalho 

para 2017. Ainda será detalhado, mas algumas ações começarão a ser implementadas já em janeiro de 
2017. A Coordenação elaborou um quadro explicativo das ações que foram propostas, com seus 

objetivos e detalhes de sua implementação.  
Verifique o Plano a seguir e dê sua opinião no Fale Conosco do nosso Blog  

www.multiplicadoresdevisat.com 

ABERTAS as INSCRIÇÕES 
para o BOLETIM ESPECIAL 

de FOTOGRAFIAS sobre 
SAÚDE do TRABALHADOR. 

Veja em nosso site 
www.multiplicadoresdevisat.com 

as instruções para o concurso. 
Já pode ir tirando suas fotos!! 

 

Fórum Intersindical Saúde-Trabalho-Direito (FIS) 
Planejamento para 2017 

Reforçando identidades, saindo para o mundo e fazendo história 
 
 

Objetivo I: Ampliação de Vínculos Institucionais 
Nº Descrição da ação Como Quando Quem Finalidade 

1 Ocupa CEREST Serão agendadas visitas dos 
membros do FIS aos Cerest / RJ 

Continuamente 
conforme agenda 

Coordenação FIS  e 
equipe agendada 

Conhecer espaços, equipes, 
dificuldades - aproximação c/o FIS 

2  Centrais Sindicais 
Ofício convidando para 

participarem do FIS via e-mail 
ou correios 

Até o segundo 
bimestre de 2017 

 

Coordenação e 
Sindicatos  

 

Fomentar participação da direção 
buscando adesões  

3 Conselhos 
Profissionais 

Ofício convidando para 
participarem do FIS via e-mail 

ou correios 

Até o segundo 
bimestre de 2017 

Coordenação e 
membros FIS 

Fomentar participação da direção 
buscando adesões 

4 Ministério Público 
Federal - Trabalho 

Agendamento de reunião com 
integrantes do Fórum 

Até o segundo 
bimestre de 2017 

Coordenação e 
membros FIS... 

Apresentar o FIS e propor 
estratégias de aproximação e de 

parceria para ações de VISAT etc. 

5 
CIST e Conselhos 
de Saúde Munic./ 

Estadual 

Mapear da CIST e Conselhos e 
indicar representante do FIS para 

participar 

Mensalmente 
Agenda/rodízio 

Membros FIS com 
Identidade Fórum. 

Acompanhar principais discussões 
que digam respeito à PNSTT 

Buscar adesões 

6 Oficinas 
itinerantes 

Discussão de temas de ST de 
interesse dos sindicatos 

Mensalmente e 
por demanda 

Membros FIS e 
convidados 

Aproximação do FIS com 
sindicatos e trabalhadores 

7  Vínculo sindical 
Ofício agradecendo aos 

sindicatos pela participação no 
FIS via e-mail ou correios 

Periodicamente Coordenação FIS Estreitar vínculos 

8 
Inclusão do Blog 

nas mídias 
institucionais 

Solicitar por todos os meios a 
inclusão  Continuamente Membros do FIS Ampliação da rede de alcance 

 

Objetivo II: Funcionamento dos GT’s – Grupos de Trabalho 
Nº Descrição da ação Como Quando Quem Finalidade 

1 Avaliar GT’s criados e em 
atividade 

Reunião com 
facilitadores dos GT’s 1º bimestre Coordenação FIS  Discutir funcionamento e 

propostas de fortalecimento 

2 
GT de Negociação e 

Acordos Coletivos que 
será itinerante 

Reunião com facilitador 
dos GT e membros FIS 1º bimestre 

Coordenação FIS e 
facilitadora do GT 

(Daniele) 

Montar agenda por 
demanda da facilitadora e 

membros do GT 
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Objetivo III: Ampliar o reconhecimento da discussão sobre a relação saúde-trabalho 
Nº Descrição da ação Como Quando Quem Finalidade 

1 
Identificar instâncias de 

controle social que se 
relacionam com a ST 

Buscar nas redes sociais e 
em sites institucionais Continuamente Definir 

Aproximação e ampliação 
da discussão sobre a 

relação saúde-trabalho  

2 Identificar eventos 
relacionados à ST 

Buscar nas redes sociais e 
em sites institucionais Continuamente Definir Aproximação e ampliação 

da discussão sobre ST  

3 Formação de Cipeiros De acordo com indicação 
dos sindicatos  Continuamente Definir sindicatos e 

retaguarda do FIS 
Aproximação com cipeiros  

e ampliação da ST 
 

Objetivo IV: Reforço da “Identidade Fórum” 
Nº Descrição da ação Como Quando Quem Finalidade 

1 
Identidade membros FIS 

(declaração / crachá / 
carteira etc.) 

Identificar membros com 
interesse em representar 

o FIS e fornecer 
documento apropriado 

A partir de janeiro Coordenação FIS 

Dar aos membros do FIS 
um documento que os 

identifique na 
representação do mesmo 

em outras instâncias 

2 
Montar agenda de 

representação do FIS 
“extra-muros” 

Identificar eventos, 
reuniões e audiências da 

representação do FIS 
Continuamente Membros do FIS 

Ampliar a participação do 
FIS nos temas da ST 

3 Projetos de financiamento 
do Fórum 

Busca sistemática em  
todos os meios Continuamente Membros do FIS Buscar fontes de 

manutenção e pesquisas 
 

Objetivo V: Identificação do nexo causal de adoecimentos relacionados ao trabalho no CESTEH/ ENSP 
Nº Descrição da ação Como Quando Quem Finalidade 

1 Elaboração da 
proposta/projeto  

Descrição da proposta com 
objetivos, justificativa, 

fluxo de atendimento, porta 
de entrada e de saída etc. 

1º 
bimestre 

Coordenação  
FIS 

Acolhimento dos trabalhadores c/ doenças 
relacionadas ao trabalho, indicados pelos sindicatos, 
p/ estabelecimento de nexo causal. Emissão de laudo 
médico. Desencadeamento de ação de Visat. Criação 

de cultura sindical. Treinamento e pesquisa. 

2 Reunião c/ a Direção 
do CESTEH  Apresentação da proposta  1º 

bimestre 
Coordenação 

FIS 
Buscar junto à chefia do CESTEH  

aprovação do projeto 

3 
Reunião c/ a chefia do 

ambulatório 
CESTEH e equipe 

Apresentação e discussão 
da proposta 

1º 
bimestre 

Coordenação  
FIS 

Buscar junto à chefia do ambulatório CESTEH 
parcerias e sugestões para implantação da proposta 

 
Objetivo VI: Discutir questões legais no Rio de Janeiro 

Nº Descrição da ação Como Quando Quem Finalidade 

1 
Rever e analisar 

legislação de ST do Rio 
de Janeiro 

Pesquisar legislação no 
site da Assembleia 

Legislativa e outras fontes 
1º bimestre Coordenação FIS + 

Alberto + voluntários 

Verificar o cumprimento das leis 
identificadas. CUMPRA-SE!  

2 Marcar oficina com o 
Deputado Carlos Minc 

Agendamento direto por 
ofício  1º bimestre Coordenação FIS 

Ampliar discussão sobre a 
legislação levantada apontando 

caminhos para sua implementação 
 

Coordenação:  
Ana Paula Bragança (mestranda ENSP/FIOCRUZ)  
Jacqueline Wilhelm 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 
 

Reunião do Fórum Intersindical – 21/12/2016 

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 
 


