
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

A violência só aumenta. E daí? O ódio a alimenta. E daí? A 
violência é marca da trajetória humana. A história das 
guerras, desde sempre, é sua prova cabal. E daí? A 
escravidão é outra prova do quanto pode chegar a violência 
humana com o sadismo da crueldade. E daí? E daí que as 
sociedades humanas buscaram, ainda que a passos de 
tartaruga, buscar soluções para a violência estrutural que 
as moveu na história. De algum modo porque a violência, 
mesmo presente, não foi banalizada, não foi incorporada na 
evolução humana como uma condição imprescindível para 
o seu aprimoramento. Pelo menos não no discurso que 
inspirou as mudanças seculares do poder político. E daí que 
surgiram coisas “estranhas”, como as leis, os tratados, as 
declarações, os pactos e, enfim, o Estado moderno, o Estado 
contemporâneo e uma coisa também “muito estranha” 
chamada Direitos Humanos. Mas, deixa estar que um tipo 
de violência, a despeito daquelas coisas estranhas, manteve-
se até os tempos contemporâneos: a violência no trabalho. 
E daí? E daí porque foi banalizada e incorporada quase 
que unanimemente como parte da condição humana. Para 
esconder a verdadeira face da violência: a morte, a doença, 
a mutilação, a loucura, o suicídio no trabalho forjaram-se  
outras coisas estranhas, entre as quais a culpabilização dos 
trabalhadores por seus sofrimentos e desgraças. E daí? E 
daí que saiu a ideia, a ideologia, a  exploração, a opressão, a 
subjugação, a humilhação expressa no termo VIOLÊNCIA, 
e no seu lugar entraram expressões substitutas como 
acidente, tragédia, acaso, azar, corpo mole, burrice, 
descuido, imprudência, negligência, imperícia, preguiça, 
distração, simulação, vagabundagem e um dicionário 
infinito de palavras para esconder a razão disso: a 
BANALIZAÇÃO da VIOLÊNCIA no trabalho. E daí? E 
daí que isso está mudando. Para pior. No caso brasileiro, 
em que o trabalho está sendo destroçado, a banalização da 
violência estende seus tentáculos para todas as geografias - 
rios, montanhas, planícies e planaltos -. E daí? E daí que 
banalizar a violência passou a ser estratégico, como foi feito 
com o trabalho para o poder público dependente do capital, 
durante   séculos.  Para   os   fundamentalistas   do   capital,   
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ultraneoliberais, os caminhos estão se abrindo para o golpe 
de misericórdia: o fim da classe trabalhadora. E daí? Passo 
seguinte: destroçar com os que defendem a preservação do 
meio ambiente (“uma teoria conspiratória marxista que 
quer impedir o avanço do capital”). E daí? Passo seguinte: 
triturar a ideologia comunista de todas as cabeças. E para 
isso? O de sempre: tiro e bíblia. Passos seguintes: banalizar 
a violência para depois combatê-la com muita idade média, 
muitas armas, pouca imprensa, muitas redes insociáveis de 
ódio, Deus acima de todos, e daí? Bem, não há passo final 
no caminho bestial dos que distorcem o sentimento de 
justiça, construído a duras penas pela humanidade, para 
controlar a violência estrutural humana. Mas há um passo 
quase final: exterminar com todos os que defendem os 
Direitos Humanos. Talvez esse seja o passo mais difícil a ser 
alcançado pelas bestas-feras que têm na cabeça essas 
intenções. E daí? Milton Nascimento e Ruy Guerra fizeram 
uma música chamada E daí? para o filme A queda (1976).* 
Na letra, encontram-se entre alguns de seus versos: 

... 

Os meus músculos são poucos / Pra essa rede de intrigas 

Meus gritos afro-latidos / Implodem, rasgam, esganam 

E nos meus dedos dormidos / A lua das unhas ganem 

E daí? 

Meu sangue de mangue sujo / Sobe a custo, a contragosto 

E tudo aquilo que fujo / Tirou prêmio, aval e posto 
... 

E daí? 

Tenho séculos de espera / Nas contas da minha costela 
Tenho nos olhos quimeras / Com brilho de trinta velas 

E daí? 
■■■  

* Veja a sinopse do filme A queda na Seção  
Saúde do Trabalhador é Arte deste Boletim 
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A fala da Saúde do Trabalhador 

Volney Câmara 
Volney Magalhães Câmara é dessas pessoas discretas e 
modestas, cuja trajetória profissional acumula honrarias 
e importantes contribuições para o campo da saúde-
trabalho-ambiente. Jovem veterano médico, formado em 
1974, há muitos anos é Professor Titular da Faculdade de 
Medicina e do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESC/UFRJ). 
Doutor em saúde pública (1986), fez mestrado em 
Medicina Ocupacional em Londres (1977) e pós-
doutorado em Saúde-Ambiente na Organização Pan 
Americana da Saúde em Washington/USA (1993), onde é 
consultor, especialmente na Epidemiologia dos poluentes 
químicos, com destaque para o mercúrio. Nesta 
entrevista Volney fala um pouco de si e sua história. 

O início da minha preocupação com a relação do ambiente (aqui incluído o ambiente do trabalho) com a saúde ocorreu em um 
período onde a Saúde do Trabalhador e a Saúde Ambiental não tinham as dimensões atuais. Eram os tempos da Medicina do 
trabalho, Engenharia do Trabalho, Enfermagem do Trabalho, etc. Em 1973 após 2 aulas sobre “Higiene do Trabalho’, como 
aluno da antiga Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, hoje Faculdade de Medicina da UFRJ, fiquei 
muito interessado pelo tema. Descobri a existência de uma especialidade médica voltada para um segmento prioritário da 
população para ações de saúde pública porque incluía pessoas diretamente expostas a inúmeros fatores de risco. Infelizmente, 
para a discussão da relação da saúde com o ambiente de trabalho, todo o curso médico contava naqueles dias com apenas 
algumas citações em duas aulas. Quando estava no quinto ano do curso médico, momento que teria de decidir sobre qual o tipo de 

internato eu deveria seguir, lembro que encontrei na escada do Pavilhão Carlos Chagas o Chefe do Departamento de Medicina Preventiva, 
Professor Titular em Doenças Infecciosas e Parasitárias José Rodrigues Coura, que foi muito importante para minha vida profissional. 

 

continua 

Recordo que disse ao Professor Coura que gostaria de cursar um internato em 
Medicina do Trabalho, inédito até então. “Tomei um susto” quando o Professor 
Coura disse que teria interesse na minha preparação porque o Departamento 
precisava de alguém com esta formação e que durante o internato eu teria aulas 
de clínica médica e faria estágio em empresas. Depois de formado ele conseguiria 
uma bolsa para que eu fizesse o Mestrado na Inglaterra ou França, uma vez que 
naquela época não existia este curso no Brasil. Foi exatamente o que ocorreu! 
Como minha família nunca poderia custear um curso no exterior, este apoio foi 
fundamental para minha formação. O curso de Mestrado foi na Universidade de 
Londres, na London School of Hygiene and Tropical Medicine, em 1977. Lá 
existia um Centro de Medicina Ocupacional para pesquisas e ensino financiado 
pela Central de Trabalhadores da Inglaterra (posteriormente suas atividades 
foram encerradas). Foi um período de muito aprendizado e também de muita 
tensão porque eu recebia uma bolsa do CNPq (recursos públicos) e não poderia 
falhar. Eram aulas em horário integral e nos sábados pela manhã aulas de 
clínica de doenças do trabalho em hospitais de Londres. Minha Dissertação foi 
sobre Acidentes de Trabalho no Brasil que na época chegavam a alcançar quase 
2 milhões por ano e uma taxa de mortalidade 5 vezes maior que a da Inglaterra. 
 
 

Na volta ao Brasil tive a oportunidade de 
trabalhar com vários colegas altamente 
competentes do Serviço de Saúde Coletiva 
do Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho e do Departamento de 
Medicina Preventiva. Não vou nominá-
los porque devido a minha idade 
avançada posso esquecer alguém, o que 
seria uma grande injustiça. 

 

Trabalhar no IESC é 

gratificante e por este 

motivo, após 41 anos 

como Professor da 

UFRJ (nunca tive outro 

emprego), não quero  

me aposentar. 
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O meu engajamento na Saúde do Trabalhador ocorreu também neste período, mais especificamente quando conheci duas 
pessoas especiais. A brilhante e que considero a maior personagem da Saúde Coletiva do Brasil, Professora Anamaria 
Tambellini da FIOCRUZ (que depois foi minha orientadora de Doutorado, trouxemos para ser Professora da UFRJ e que é 
sempre minha amiga muito especial) e o queridíssimo, também brilhante e saudoso Professor Miguel de Simoni da 
COPPE/UFRJ. A Saúde Ambiental, onde atualmente milito com mais intensidade surgiu na minha vida devido ao fato de 
desenvolver pesquisas sobre exposição e efeitos adversos para a saúde causados pelo mercúrio, que sempre ultrapassa os limites 
do ambiente de trabalho e atinge a população em geral. Algumas vezes até em maior intensidade como o caso de Minamata, 
Japão. Depois, cursei o Doutorado na FIOCRUZ a partir de um estudo coorte retrospectivo sobre efeitos tardios na saúde de 
trabalhadores causados pelo uso do mercúrio na agricultura.  
 
 
 

 
 
 

Volney Câmara 

Nesta trajetória foi muito importante a realização, em 1993, do 
concurso para Professor Titular em Medicina do Trabalho na UFRJ. 
Eu estava em uma atividade de pós-doutorado no México trabalhando 
com meu amigo Dr. Luiz Galvão quando recebi um fax (naquela 
época não existia a internet) dos colegas/amigos Professores Diana 
Maul de Carvalho, Dulce Chiaverinni e Luiz Fernando Tura avisando 
do Concurso e sugerindo minha volta para preparar o Memorial, 
Curriculum e Conferência. O tema da Conferência foi sobre a 
epidemiologia dos efeitos do mercúrio na agricultura. 
Em relação às minhas participações relevantes na área de saúde-
trabalho-ambiente, posso dizer que nós desta área sempre enfrentamos 
dificuldades pelos motivos que várias vezes são discutidos neste blog. 
Todavia somos insistentes e conseguimos algumas conquistas. 
Entre as participações que julgo relevantes vale destacar que elas 
somente ocorreram porque sempre tive o privilégio de trabalhar com 
pessoas excepcionais da UFRJ, FIOCRUZ, UNICAMP, UFBA, 
UFMG, IEC/Pará, Comissão de Saúde do Trabalhador da ABRASCO, 
Grupo Temático de Saúde e Ambiente da ABRASCO, 
CGVAM/Ministério da Saúde, OPAS (Brasil e Washington), etc, sendo 
que não nominarei estas e muitas outras pessoas também queridas 
pelos motivos citados anteriormente. 
Alguns poucos exemplos cito a seguir. Na pesquisa, participamos de 
um projeto que levou ao banimento do agrotóxico mais vendido no 
Brasil na década de ‘70 e que teve decisiva e fundamental atuação dos 
trabalhadores. No plano institucional deixamos de ser na UFRJ uma 
Seção do Hospital Universitário para progressivamente chegarmos ao 
Instituto de Estudos em Saúde Coletiva. No ensino de graduação, 
criamos uma disciplina de Saúde e Trabalho para a graduação do 
curso de Medicina, disciplinas de Saúde do Trabalhador, Saúde 
Ambiental e Vigilância em Saúde Ambiental para o curso de Saúde 
Coletiva e outros cursos da UFRJ. Na pós-graduação temos uma das 
linhas de pesquisa do Programa de Saúde Coletiva.  
Hoje no IESC um aluno pode fazer curso de Graduação, Residência, 
Especialização, Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado em Saúde 
Coletiva, com ênfase em Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental.  
Em atividades junto a outras instituições cito no Ministério da Saúde a 
parceria com a Coordenação Geral de Vigilância em Saúde 
Ambiental/CGVAM e o Instituto Evandro Chagas onde desenvolvemos 
em parceria diversos treinamentos, programas, projetos, etc. 

No apoio em Saúde Ambiental aos países das 
Américas cito o desenvolvimento de atividades 
conjuntas com a Organização Pan Americana da 
Saúde na área de Saúde Ambiental.  
Existem outras que não estou lembrando e não 
foram citadas.  
Atualmente, as atividades de ensino que 
desenvolvemos são voltadas, principalmente, para 
os cursos de graduação em Medicina e Saúde 
Coletiva; curso de capacitação online de 
Epidemiologia em Vigilância em Saúde 
Ambiental; curso de Residência em Saúde 
Coletiva e curso de Pós-graduação em Saúde 
Coletiva da UFRJ. Junto ao Instituto Evandro 
Chagas/Pará desenvolvemos um Doutorado à 
Distância e colaboração nos Programas de Pós-
Graduação em Epidemiologia e Vigilância em 
Saúde (PPGEVS) e Virologia.  
Quanto à pesquisa a preferência é sempre pela 
exposição ao mercúrio, embora os alunos dos 
cursos de pós-graduação nos levem para outros 
caminhos. Vale citar que sempre tive sorte com os 
Mestrandos e Doutorandos que orientei e que me 
ensinaram e continuam ensinando muito sobre 
questões importantes da Saúde Coletiva.  
 
 continua 

 
VOLNEY RECEBENDO HOMENAGEM NO CONGRESSO DA 

ABRASCO – 2018  
NA FOTO COM LEILANE COELHO E ARY MIRANDA 
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Foto: Flávio Condé 

Estamos iniciando um estudo coorte na 
Maternidade Escola da UFRJ sob a Coordenação 
da Profa. Carmen I.R. Fróes Asmus em que a 
exposição de crianças a vários poluentes ambientais 
e também os efeitos adversos à saúde são 
acompanhados durante a gravidez, parto e em 
vários momentos até as crianças completarem 4 
anos de idade. Este é o projeto PIPA (Projeto 
Infância e Poluentes Ambientais) e meu principal 
interesse neste estudo é logicamente o mercúrio. 
Vários outros projetos estão sendo desenvolvidos e 
vale citar aqueles na Amazônia, principalmente 
através de parceria com o Instituto Evandro 
Chagas, desde 1992, quando conheci uma grande 
pesquisadora e amiga que é a Dra. Elisabeth Santos 
e atualmente com outros amigos competentes que 
são a Dra. Iracina Maura de Jesus e o Dr. Marcelo 
Lima. Também incluo outros projetos com o 
Instituto de Saúde Coletiva da UFMT, em especial 
com as competentes amigas Dra. Delma PO Souza e 
a Dra. Lydia Tavares. Trabalhar no IESC é 
gratificante e por este motivo, após 41 anos como 
Professor da UFRJ (nunca tive outro emprego), não 
quero me aposentar. É fácil desenvolver atividades 
acadêmicas porque nossa equipe de Saúde 
Ambiental e do Trabalhador é excelente. Eu sou o 
velho da turma, mas existem outros mais jovens e 
que já são “estrelas” da área. Por ordem alfabética 
cito: Armando Meyer, Carmen IF Froes Asmus, 
Gabriel Schütz, Maria Izabel F Filhote e Marcia 
Gomide. Outros mais recentes na área começam a 
brilhar: Aline Espindola, Angélica Viana, Antonio 
Azeredo, Daniel Oliveira, João Nicolau, Márcia 
Ribeiro, Paula Brito, Thatiana Fernandes e toda 
equipe do Curso Online (LABEAD). Estamos 
recebendo agora a Profa. Rosangela Gaze que junto 
com nosso amigo Luiz Carlos Fadel me fez o convite 
para esta entrevista. Finalizando, diria que a 
relação da academia com o movimento social e 
sindical representa a maior experiência da minha 
vida profissional e recebi o convite para detalhá-la 
brevemente na coluna Opinião deste blog. Antecipo 
que trarei uma experiência com trabalhadores da 
agricultura e outra na Saúde Ambiental onde 
adolescentes contribuíram para diminuir a 
exposição ao mercúrio medida através de 
indicadores de sua concentração na urina. ■ ■ ■ 

 
 
 
 

Entrevista concedida ao  

Fórum Intersindical em março de 2019 

Leia o texto de Volney Câmara e Anamaria Tambellini sobre a pesquisa: 
Saúde humana e saúde ambiental: inter-relações e perspectivas  

da abordagem transdisciplinar holística 
A ideia de prosperidade a qualquer custo, difundida por nações de todo o mundo, 
calcada no crescimento econômico e grande desenvolvimento tecnológico aliados a 
pouca reflexão e consciência fez o ser humano acreditar que tem total poder sobre a 
natureza e pode explorá-la e subjugá-la sem qualquer consequência à humanidade. No 
entanto, paradoxalmente a este pensamento, tem-se um planeta apresentando dia após 
dia implicações de um modo de vida humano insustentável e que compromete a 
permanência do homem na Terra: crescente erosão da camada de ozônio, aumento do 
efeito estufa, profundas alterações climáticas, desmatamento acentuado, degradação de 
ecossistemas, poluição do ar, da água e do solo, entre outros indícios de que a espécie 
humana está destruindo seu próprio hábitat e que não está imune aos efeitos 
provocados (RATTNER, 2009). Nesse sentido, a pesquisa “Saúde humana e saúde 
ambiental: inter-relações e perspectivas da abordagem transdisciplinar holística” tem 
como objetivos: investigar impactos à saúde humana oriundos da degradação 
ambiental e correlacionar a saúde humana à saúde ambiental baseando-se na visão 
transdisciplinar holística. A fim de satisfazer os objetivos, a pesquisa enquadra-se nos 
procedimentos da metodologia teórica e bibliográfica, e de natureza quali-quantitativa 
e exploratória. Como eixo norteador da pesquisa tem-se o emergente paradigma 
transdisciplinar holístico, que considera o ser humano um ser de múltiplas dimensões - 
física, psicológica, social, ambiental e espiritual - e interligado a todo o universo, numa 
rede complexa de elementos interdependentes (CAPRA, 2006). Nessa perspectiva, 
compreende-se a saúde como a harmonia dinâmica entre todas as dimensões humanas, 
além de integrar a felicidade e o bem-estar como quesitos fundamentais. Sendo assim, 
quanto aos resultados encontrados, salienta-se que indicadores mundiais e 
pesquisadores de todo o mundo alertam para a correlação entre ambiente e saúde do 
ser humano. Além dos riscos à saúde originários de poluição química na água, ar ou 
solo, ou riscos sanitários, também estão envolvidas na relação ambiente e saúde 
questões como pobreza, condições psicossociais, equidade e necessidade de implantação 
de um modelo de desenvolvimento sustentável para qualidade de vida também das 
gerações vindouras (CAMARA & TAMBELLINI, 2003). Isso evidencia a ampliação do conceito 
de ambiente para designar não somente a natureza, mas também o ambiente 
construído, o socioeconômico e o psicológico. As inter-relações entre ambiente e saúde 
podem ser vistas em dados estatísticos, que apontam a morte de mais de 6 milhões de 
crianças, a maioria com menos de cinco anos de idade, devido a causas evitáveis como a 
malária, a diarreia e a pneumonia; e ainda que mais de 800 milhões de pessoas vão se 
deitar todas as noites com fome; dentre elas, 300 milhões são crianças e a cada 3,6 
segundos, uma pessoa morre por falta de alimentação (ONU, 2005). Rattner (2009), alerta 
sobre os efeitos negativos às vias respiratórias causados pela poluição do ar e também 
danos à pele devido à destruição da camada de ozônio. Outras ameaças destacadas são: 
a intoxicação por mercúrio, enxofre e outros produtos químicos lançados no meio 
ambiente por indústrias; alimentação fornecida por uma agricultura baseada em 
agrotóxicos, pesticidas e fertilizantes químicos e falta de acesso à água potável e ao 
saneamento básico. Estudos e ações dentro deste vasto leque de intersecções entre 
ambiente e saúde, que constitui, segundo Câmara & Tambellini (2003), uma das 
questões prioritárias em saúde pública, requerem integração entre várias disciplinas 
científicas, entre instituições de diferentes setores e entre elas e a população, pois se 
tratam de questões complexas, que exigem um novo paradigma. Surge nesse cenário 
novas visões integrativas como a Visão Holística, Sistêmica e Ecológica, que, embora 
diferenciadas, constituem o que Capra (2006) percebe como novas alternativas para o 
antigo paradigma que formou toda uma visão de mundo favorecedora da destruição 
ambiental e, consequentemente, destruição do homem. Todas elas apontam para uma 
mesma revolucionária mudança de perspectiva: a transdisciplinaridade, esta que não é 
uma filosofia, nem uma nova disciplina, tampouco uma religião, como coloca Nicolescu 
(2001), mas uma nova consciência da realidade, tendo como um de seus pilares a 
complexidade. Diante dos grandes problemas evidenciados no mundo, dentre eles os 
socioambientais, somente um olhar complexo e práticas transdisciplinares poderão ser 
eficientes, já que se evidencia a fraqueza das abordagens disciplinares, visto seu 
reducionismo que as impossibilita de olhar além das suas fronteiras e, portanto, dar 
conta de temas multidimensionais. Nesse sentido, a integração entre ciência, poder 
político e população é indispensável para um melhor gerenciamento do meio ambiente, 
o que exige desenvolvimento sustentável, pois sem um ambiente saudável e condições 
sociais e econômica dignas, questões intrínsecas ao conceito, estar-se-á indo de encontro 
à qualidade de vida e à saúde humana e planetária. ■ ■ ■ 

Disponível em: http://www.anppas.org.br/encontro5/cd/resumos/GT4-340-274-20100519154400.pdf 

Volney Câmara 

http://www.anppas.org.br/encontro5/cd/resumos/GT4-340-274-20100519154400.pdf
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A assistência médica hospitalar 
na era dos monopólios 

artigo  
do mês  

Herval Pina Ribeiro*  
   
 

 

Uma das maneiras de educadores aprofundarem visões que 
levem à formulação de políticas e ações autônomas de 
interesse da classe trabalhadora é se debruçarem e 
contextualizarem documentos de análises anteriores, como o 
elaborado após cinco oficinas de trabalho com a 
participação de três centenas de colaboradores promovidas  
pela Associação Médica Brasileira (AMB) sobre Políticas de 
Saúde e Assistência Médica: um documento de análise.  
As instituições corporativas, como a AMB e outras Ordens 
profissionais, mudam para melhor ou pior e perdem até o 
sentido de existir segundo as circunstâncias e momentos.  
A análise foi possível porque esse documento foi gestado 
quando o Movimento de Renovação Médica arrancou em 
1981, a ABM das mãos do médico Pedro Kassab, um dos 
escudeiros civis da ditadura burgo militar de 19641.  
Apesar da vigência do SUS ser imperativo constitucional 
pétreo e em 19.09.1990 ter sido objeto de lei específica, a de 
nº 8.080, logo houve um retrocesso brutal dessas políticas 
quando os problemas apontados no documento tornaram-se 
mais complexos e difíceis de resolver pela piora das relações 
sociais de classe e trabalho nos dez anos subsequentes de 
governos e políticas neoliberais e de arrochos ferozes contra 
a classe trabalhadora, entre os quais o de judicialização do 
direito de greve. As políticas e práticas em assistência 
médica e hospitalar eram um dos itens do Consenso de 
Washington, ou seja, houve injunções políticas e econômicas 
externas, via Banco Mundial, Fundo Monetário 
Internacional e Organização Mundial do Comércio, em 
favor dos interesses monopolistas do império norte 
americano desestabilizadoras das políticas voltadas para a 
universalização de  direitos para fazer jus a cuidados de 
medicina sem desembolso direto. Equivale dizer: tais 
serviços são necessidades coletivas universais e permanentes, 
não bens de consumo eventual. As populações necessitadas 
de assistência médica e hospitalar ficam sem ela por ter 
aprendido estar dentro do sistema capitalista, onde tudo é ou 
parece ser propriedade de alguém ou de alguma instituição, 
pois na sociedade de classe  capitalista  parece ou costuma 
ser assim. Parecer ou costumar ser assim, não significa que o 
sistema capitalista é monolítico, eterno e infenso a crises, 
essas sim permanentes. Não o fosse como tantos sistemas de 
produção havidos, não demoraria o tempo de existência de 
apenas dois séculos e meio, tantas são as contradições e 
curtos o tempo dos impérios modernos, como o da Grande 
Bretanha, Alemanha, Japão e agora dos EUA, para ficar nos 
que resultaram da industrialização e apossamentos da 
produção e êxodos de populações rurais para as cidades pela  
necessidade mãe, de comer e viver.  
 

continua 

Para reverter a condição de subalternidade de vender-se para 
trabalhar é preciso enxergar a violência das relações sociais de 
classe e trabalho no mundo industrializado e do capital 
financeiro que distribui desigualmente riqueza, bem-estar e 
longevidade para as populações de uma pequena banda de 
países ocidentais e para a maioria das populações do mundo, 
sempre dos países periféricos do  capitalismo, impõe o contrário: 
mal-estar, doenças e mortes prematuras. Isso sem falar das 
guerras maiores e menores que envolveram todas no século XX 
em disputas por terra e matérias que são necessidades 
universais. Ao fundo e cabo são as desigualdades de propriedade 
dos meios de produção e poder entre as classes sociais que fazem 
as diferenças do viver, adoecer e morrer2. Difícil é convencer 
que mais proveitoso é garantir políticas e ações autônomas que 
se antecipem a mal-estares de saúde transitórios, muito comuns 
que por vezes resultam em doenças diagnosticáveis. Foi no 
decurso do capitalismo industrial que a medicina ocidental se 
concentrou no indivíduo como instrumento futuro ou presente 
da produção obrigado a abdicar da condição de sujeito do seu 
corpo e objeto eventual de um cuidador em medicina.  
Ao lado de substancial aumento havido de inovações 
tecnológicas na produção de bens e serviços em saúde 
assistencial, a releitura e contextualização da citada análise 
evidencia retrocessos enormes em Políticas de Saúde e 
assistência médica e hospitalar que estão a devorar o SUS.  
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Em suma, os brasileiros como mostra o dia a dia de suas 
vidas, precisam mais de políticas de saúde e economia 
concatenadas que de práticos da medicina que a exercem 
com vistas ao aumento de renda e bens. Hoje, mais do que 
antes, a Medicina é Ciência e Ciência precisa de cientistas 
que a pensem e saibam o que fazem.  
A noção de saúde pública no Brasil deu um salto 
qualitativo enorme com Osvaldo Cruz que apesar de sua 
morte prematura deixou uma lição de vida e obra 
incomuns. Sem desmerecer companheiros e sucessores 
seus que se tornaram notáveis cientistas em suas áreas, 
ficaram as incertezas da época se os problemas coletivos 
de saúde eram causas ou efeitos do subdesenvolvimento 
do país. Inspirado no Instituto Pasteur, onde se tornara 
um cientista maduro, Osvaldo Cruz ao subir o morro de 
Manguinhos decidiu criar um instituto de ciências 
biomédicas, a partir dos inóspitos e pouco acessíveis 
barracões de Manguinhos, que transformou num profícuo 
laboratório de produção de vacinas de qualidade 
assegurada. Num país sem tradição de ciência empírica, 
em curto espaço de tempo ergueu um congênere do 
Pasteur nos trópicos graças a excepcionais atributos seus, 
entre os quais o de recrutar e trabalhar com jovens 
estudantes incutindo-lhes noções de compromissos e 
deveres públicos, a par de lhes assegurar empregos em 
tempo integral. Abdicou da função de pesquisador para 
ser gestor público e o foi dos grandes.  
Não se faz ciência do nada. A Fundação Osvaldo Cruz foi 
longe, ainda bem, mas conquanto produza e muito em 
ciências não aplicadas e não biológicas são as 
universidades estatais e públicas de hoje que produzem 
ciência e formam cientistas em todas as áreas do 
conhecimento3. Não seria o Brasil, ainda império 
escravocrata no fim do século XIX, que no início do século 
XX inverteria as causas e coisas historicamente 
desordenadas no campo das ciências da saúde. Como uma 
andorinha só não faz verão, uma fundação de saúde 
pública, por melhor ou maior que seja não abarca as 
ciências e os cientistas que precisa em um país num estado 
de desenvolvimento industrial tardo e dependente.  
 

Não há por que enxergar a assistência médica hospitalar dentro da 
Previdência Social como algo insólito. Blindá-la e assim mantê-la como 
aconteceu antes da vigência do SUS foi uma estratégia política 
acertada que garantiu sua criação e existência concreta, vinculando-o 
a uma política pública e estatal da República Federativa do Brasil com 
as cláusulas pétreas na Constituição que inclui deveres e direitos dos 
Estados federados. Nada impede que a União, recorra à Previdência 
Social para disponibilizar seus recursos para garantir a 
universalidade e gratuidade do SUS4. O que não pode e fez os 
governos burgo-militares de 1964 em  diante foi utilizar os recursos da 
Previdência Social para construir estradas como Transamazônica, a 
Ponte Rio Niterói e hospitais previstos em 1974 no projeto CURA/ 
Centros Unificados de Recuperação Acelerada que previa a 
construção de cinco hospitais de urgência um dos  quais para 
queimados como se estivéssemos numa guerra. Ainda bem que o único 
construído que dirigi entre 2002/2004 foi o Hospital Dr. Artur Ribeiro 
de Saboya. Operar a reversão das políticas atuais de assistência 
médica e hospitalar entregando-a inteiramente ao SUS é difícil, mas 
necessidade pública, num Brasil industrializado que distribui 
desigualmente riqueza, bem-estar e maior longevidade para uma 
minoria que se aposenta cedo com gordos salários e para a maioria do 
seu povo impõe, agora mais do que antes faz o contrário: mal-estar, 
doenças e mortes prematuras. Como foi dito, são as desigualdades de 
propriedade dos meios de produção e poder entre as classes sociais 
que fazem as diferenças do viver, adoecer e morrer. ■ ■ ■ 

 

A assistência médica hospitalar na era dos monopólios – Herval Pina Ribeiro 
 

* Herval Pina Ribeiro é doutor em Saúde Pública pela USP 
[Universidade de São Paulo] e ex-docente e pesquisador da 

Universidade Federal de São Paulo. 
Conheça mais sobre Herval na entrevista do  

Boletim Informativo Nº 15 de novembro de 2016  

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 rigorosos, 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!  

 

      

...são as desigualdades de propriedade  
dos meios de produção e poder entre as  
classes sociais que fazem as diferenças  

do viver, adoecer e morrer.  

Referências Bibliográficas 
1 - Ribeiro, HP e col. Políticas de Saúde e Assistência Médica. Um documento de análise. São Paulo, 
AMB, 1993. 
2 - A leitura de 18 Brumário de Luís Bonaparte (Marx,1852), se faz necessária para se entender o 
Brasil de antes e de agora e suas classes, especialmente a burguesa e estamentos, como a média ou 
pequena burguesia. Do texto não cabem analogias. Napoleão III, diz Marx, é tratado chistosamente 
como o pequeno por Vitor Hugo sobrinho de Napoleão I.  Afinal, já dissera ele que a história, como no 
caso, só se repete como farsa. A recomendação é que se a faça a releitura de 18 Brumário na edição da 
Editora Paz e Terra (1974) cujas orelhas do livro foram orelhas escritas por Carlos Nelson Coutinho, 
tem uma apresentação de Octávio Ianni e dois prefácios, um de Engels e outro de Marx. 
3 - Sobre neocolonialismo em ciências é oportuno ler Stepan, N. Gênese e Evolução da Ciência 
Brasileira. Osvaldo Cruz e a política de Investigação Científica e Medica. Rio de Janeiro: ArtNova, 
1976, livro seminal para compreender as relações da ciência, em particular em medicina e saúde 
pública e coletiva em países capitalistas retardatários.  
4 - Gentil, D.L. A Política Fiscal e a Falsa Crise da Seguridade Social Brasileira-Análise financeira do 
período1990-2005. Tese de Doutorado. Instituto de Economia (IE)-Centro de Ciências jurídicas e 
Econômicas (CCJE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, setembro de 2006. 
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PERFIL 

SINDICAL É sempre bom lembrar... 

O livro Ambiente de Trabalho – a luta dos trabalhadores 
pela saúde de Ivar Oddone, Gastone Marri, Sandra Gloria, 
Gianni Briante, Mariolina Chiatella e Alessandra Re foi 
editado no Brasil em 1986. Sua apresentação foi escrita 
por David Capistrano*. Nela, ele conta que conheceu 
Oddone, um dos autores do livro, em 1979, em Roma. Na 
época, assinala David, em São Paulo “dávamos os 
primeiros passos no caminho de construir um pensamento 
e uma prática novos, progressistas e afinados com as 
aspirações dos trabalhadores, no campo da saúde 
ocupacional.” Era o tempo de organização da Reforma 
Sanitária Brasileira e o termo saúde ocupacional ainda 
não havia dado lugar à expressão saúde do trabalhador, 
posteriormente consagrada na Constituição Federal de 
1988. David se disse muito impressionado com Oddone 
por sua “sólida cultura, firme compromisso com os 
trabalhadores e agudo sentido de realidade”. Associava 
essas qualidades àquele que foi um dos principais 
mentores do modelo operário italiano (MOI) à sua 
valorização da prática, ação e trabalho concreto. 
Continuando sua apresentação, David relata o que vinha 
sendo feito desde 1979 até o momento de lançamento do 
livro, em São Paulo, com destaque para as semanas de 
saúde do trabalhador, que deram origem ao Diesat 
[Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisa de Saúde e dos 

Ambientes de Trabalho], os vários encontros, congressos e 
publicações. Relata também que vários sindicatos criaram 
comissões de saúde e começaram a surgir os Programas 
municipais e regionais de Saúde do Trabalhador. Estes 
que foram os embriões dos atuais Cerest [Centros de 

Referência em Saúde do Trabalhador] da Renast [Rede Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Trabalhador]. David chamava a 
atenção, também, para o crescimento do número de 
técnicos – médicos, engenheiros, enfermeiros, psicólogos, 
assistentes sociais, químicos etc. – cuja visão assumia o 
‘ponto de vista de quem trabalha’. Refutava a visão 
patronal ou “imparcial” desses técnicos. Ou seja, em sua 
apresentação, David enaltecia “o crescimento do 
movimento em defesa da saúde dos trabalhadores”, mas, 
em sua precisa e arguta análise, de forma muito sintética 
alertava para quatro grandes obstáculos do movimento. 
Todos, à época (1986), ainda “longe de terem sido 
removidos.”       

Modelo Operário 

Italiano  

Fórum Intersindical 

Somando forças ficamos mais fortes para a luta 

Parte 1 

O primeiro obstáculo era a “persistente 
dificuldade de enraizamento dos sindicatos 
nas fábricas”. Dizia que nos locais de 
trabalho, sem deitar raízes o movimento 
seria impossibilitado de desenvolver a luta 
pela saúde com a força necessária para 
remover as condições nocivas. A razão, 
assinalava, é que os operários detinham o 
conhecimento necessário e específico para 
essa mudança. 
O segundo era a incompreensão, por parte 
de grande parcela do movimento sindical, de 
que a luta pela saúde era um fator de 
organização do sindicalismo nas empresas. 
O terceiro era a questão da “consciência 
ecológica”. A fragilidade dessa consciência 
presente no movimento sindical acarretava a 
“frouxidão dos laços” entre os movimentos 
sindical e ambientalista. O argumento?, dizia 
David: “a degradação do ambiente natural e 
das cidades, a contaminação que atinge a 
todos enquanto consumidores e enquanto 
moradores, tem origem nos locais de 
trabalho”. E ressaltava a necessidade de 
uma aliança entre o mundo do trabalho e o 
mundo da cultura e da ciência. 
Finalmente, o quarto obstáculo, em que 
assinalava não ser o menos importante, era 
“o raquitismo de nossa democracia”. Essa 
democracia, dizia, detinha-se na porta das 
fábricas e na porteira das fazendas.    
David conclui sua apresentação dizendo que 
o livro ajudará a unidade na luta dos 
“vermelhos” e dos “verdes”.  
Em pouco mais de duas páginas, David 
Capistrano escreve uma pérola de reflexão e 
atualidade que nos infunde respeito e 
saudade. ■ ■ ■ 

* Quem foi David Capistrano da Costa Filho 

Médico, militante político de nascença  

(seus pais foram dirigentes comunistas), 

também dirigente partidário (primeiro PCB 

depois PT). Um dos expoentes da Reforma 

Sanitária, sua luta incansável pela saúde e pela 

justiça não cabe num pequeno espaço.  

Fica dele uma frase de 1966:  

“Só me sinto homem, radicalmente distinto de 

todos os animais, na condição de amigo. A mais 

alta e a mais dignificante das condições: amigo. 

E comuna. Amigo, amigo-comuna, comunas.” 
Leia mais em: 

https://www.obore.com/memorial/david_capistrano.html 

https://www.obore.com/memorial/david_capistrano.html
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Trabalhadores Anônimos 

 
 

Dando Visibilidade às 
Identidades Sociais 

 

 

A invisibilidade social dos trabalhadores é patente. Seu adoecimento e sua 

morte ao produzirem os bens e os produtos de consumo que movem a 

sociedade e a vida, em si mesma, não constam da embalagem. Não está no 

rótulo do que comemos e usamos que, para chegar em nossas mãos, 

adoeceram ‘x’ trabalhadoras, morreram ‘y’ trabalhadores. A doença e a 

morte rondam o trabalho. Mas não as vemos. Então, o problema é o 

trabalho? Claro que não! Sem o trabalho não há vida, não moraríamos, não 

vestiríamos, não comeríamos, enfim, não seríamos o que somos. E se a 

invisibilidade da relação saúde-trabalho é evidente com os trabalhadores 

que têm uma inserção social mais visível, com os trabalhadores anônimos a 

situação é ainda pior. Trazer à tona suas identidades sociais é o propósito 

desta coluna do Boletim Informativo. Contribua com ela. ■ ■ ■ 

CARLOS 

Carlos vende frutas em praça bucólica do Grajaú. Não conheceu Gramsci [1891-1937], nem o movimento operário 

italiano [1950-70]. Ao entrevistá-lo e sentir sua tristeza sobre a ocupação anterior, o lema dessa histórica luta de 

trabalhadores - "A saúde não se vende nem se delega: se defende" (Paiva e Vasconcellos, 2010) - tomou meus 

pensamentos. A certeza de Carlos, que hoje se recusa a vender sua saúde, foi moldada 

em ossos e carnes que 

cortava, limpava, embalava... 

cortava/limpava/embalava... 

às toneladas e toneladas... 

ritmos da esteira cegante, 

ambiente gélido, 

jornadas noturnas, 

horas extras obrigatórias... 

para bater a 

META da EMPRESA: 

Tonelada e meia por turno! 
 

Não consegue? Não gosta? É pegar ou largar. Há fila aguardando vaga. 'Palavras de ordem' das chefias martelando 

suas mãos, ombros, dilacerando cada fibra de seu corpo e de sua dignidade... como as carnes e ossos que nem mais 

conseguia enxergar... DESEMPREGO!  Há três anos, a CRISE que exclui 'improdutivos' empurrou Carlos e cerca 

de 34 milhões de brasileiros (IBGE, 2017) ao mercado informal. Crise que não dá trégua e continua 'batendo metas' 

de desemprego, adoecimento e mortes no trabalho. Casado, um filho, 42 anos, após 23 anos de trabalho no 

frigorífico, Carlos abriu uma banca de frutas. Era gerente de produção quando foi demitido.  

Perguntei-lhe, receando a resposta, se o atual era melhor do que seu trabalho anterior. O olhar úmido e apagado 

expressou-se antes: O que ganho agora é bem menos. Mas não valia a pena o estresse que eu passava como gerente de 

produção. Tudo que fazia para garantir a produção nunca bastava. O frio intenso, a jornada noturna, o excesso de 

horas extras para conseguir bater metas de produção... Aqui posso viver! Carlos teria mais a dizer; respeitando sua 

dor, conduzi a conversa a rumo mais ameno. De uns tempos para cá, o comércio de rua tem modificado o perfil de 

mercadorias com oferta de frutas, sacolés, lanches rápidos etc. O Grajaú, zona norte do Rio de Janeiro, tem 

algumas praças atrativas a esse comércio. Perguntei-lhe de onde vinham as frutas que vendia, pois há feiras de 

orgânicos de cultivo e produção próprios. Direto, mudando de assunto, respondeu-me: Minhas frutas vêm da 

CEASA (Central de Abastecimento-RJ). Um caminhão nos abastece às 8 horas e ficamos aqui de segunda a sábado 

até 19:30 horas. Vida corrida, longas filas de supermercados (estas pela redução de postos de trabalho de 

caixas/empacotadores - a crise!), comprinhas a caminho ajudam a reduzir o estresse cotidiano dos fregueses/as.  

Carlos, trabalhador anônimo, escolhe o pedido lendo a preferência em nosso semblante... enquanto sorri e saboreia 

a fortuna do viver em liberdade! ■ ■ ■ 

 

Texto desta seção de Rosangela Gaze e  
Ana Carolina Souza Alves - UFRJ 

“Troquei carnes por frutas para poder viver!” 
 
 

 
Carlos, mulher e netinha 

Foto: Rosangela Gaze 

https://docs.wixstatic.com/ugd/15557d_493ebd9017d24c7b847a110866422ead.pdf
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/17508-informalidade-aumenta-e-continua-a-reduzir-o-desemprego.html
https://ciorganicos.com.br/organicos/o-que-sao-organicos/
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Saúde do Trabalhador é  
ARTE 

Saúde do Trabalhador é  
ARTE 

Saúde do Trabalhador é ARTE é a seção do Boletim que busca demonstrar que trabalhar 
sob o jugo da opressão, da discriminação e da exploração é arte. É pura arte trabalhar, 
onde quer que seja, para construir um mundo em que somente os que detêm os meios de 
produção, em conluio com um poder político que lhes sustenta, destrói a saúde dos que 
lhes enriquecem. Arte pura! Da capacidade de sermos artistas extraímos a capacidade de 
resistir e sonhar com um mundo em que a Arte pertença apenas àqueles que a fazem.     

Contribua. Participe.  
Envie sua foto, seu vídeo,  

seu poema, seu texto,  
sua crítica,  

faça sua arte para 
registrar  

sua indignação  
com a forma  

como se trata a saúde dos  
trabalhadores no Brasil. 

Quando trabalho VIVO 

quando trabalho FALO 

quando trabalho PENSO 

quando trabalho CAMINHO 

quando trabalho ESCREVO 

quando trabalho SONHO 

quando trabalho BRINCO 

quando trabalho RIO 

quando trabalho CANTO 

quando trabalho AMO 

Quando trabalho 

Tenho uma dignidade! 
 

Ass. Um cidadão sem trabalho. 
■ ■ ■ 

Letreiro de um cidadão acorrentado a uma cadeira numa 

rua de Padova, na Itália, em 13 de março de 2019, 

observado por nosso amigo e colunista do Blog  

Luís Henrique Leão.  

A Queda 
Filme brasileiro de 1976, dirigido por Ruy Guerra e Nelson 
Xavier. A queda retrata o mundo do trabalho que, apesar de 
ter sido filmado ainda no regime militar, com toda a censura 
imposta na época, consegue mostrar a realidade cruel da 
saúde do trabalhador que não mudou até hoje. O que é 
mostrado em 1976 poderia ser mostrado hoje com alguns 
toques adicionais de perversidade. Um operário, na 
construção do metrô do Rio de Janeiro, cai e é levado para 
um hospital. O script já conhecido, de conluio entre a 
empresa e uma empreiteira, por meio de suborno, muda o 
laudo do acidente de trabalho e tenta retirar a 
responsabilidade empresarial. Obra prima do cinema 
brasileiro, o filme inicia com uma cena simbólica de 
representantes do poder econômico e político brasileiros 
bebendo o sangue de bois num matadouro, ou seja, o sangue 
do que são os trabalhadores brasileiros até hoje: bois no 
matadouro. O filme é estrelado por Nelson Xavier, Lima 
Duarte, Isabel Ribeiro, Maria Sílvia, Hugo Carvana, Paulo 
César Pereio, Carlos Eduardo Novaes, Ronald Monteiro, Ruy 
Guerra, Helber Rangel e Álvaro Freire, entre muitos outros. 
A música E daí? é de Milton Nascimento e Ruy Guerra. 

 Veja o filme em: 

https://www.youtube.com/watch?v=c-iQuloGEI4 

Após ver o filme, se quiser aprofundar sua análise, clique em:   
http://www.lafuriaumana.it/index.php/63-archive/lfu-30/660-reinaldo-cardenuto-o-despencar-da-historia-e-da-forma-no-filme-a-queda-1977-de-ruy-guerra 

 

■ ■ ■ 

continua 

Descarne a carne  

se não basta a carne viva 

Torturar não basta? TRITURE! 

Mais ainda? Pise e invoque DEUS. 

Cuspa em cima também,  

se aquilo ainda não basta. 

Quer mais? Faça rimas: 

OPERÁRIO – SALÁRIO – OTÁRIO 

Outras rimas? 

MEU NEGO: DESAPEGO! 

DESEMPREGO. 

Domitilo de Andrade - 2019 

■ ■ ■ 

Saúde do Trabalhador é 
ARTE 

Sem perder a capacidade 
de LUTARTE 

Fórum Intersindical – Democracia 

participativa pela saúde no trabalho 

https://www.youtube.com/watch?v=c-iQuloGEI4
http://www.lafuriaumana.it/index.php/63-archive/lfu-30/660-reinaldo-cardenuto-o-despencar-da-historia-e-da-forma-no-filme-a-queda-1977-de-ruy-guerra


 

William Balfour Ker (1877-1918)  
ilustrações dos primeiros anos do século XX que falam  

por si sobre a opressão do capital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: JSLL 

 

FÓRUM INTERSINDICAL Página 10 

 

Saúde do Trabalhador é ARTE Saúde do Trabalhador é ARTE 

https://i.pinimg.com/originals/67/69/96/6769962e12bd8576a0c3224652e0edfb.jpg 

 

 

QUANDO OS EXTREMOS SE ENCONTRAM 

https://farm6.staticflickr.com/5763/30884787592_ed307a38b7.jpg 

Os trabalhadores vivem permanentemente  
em luta contra o poder financeiro que  

busca subjugar e destruir. 
[Heleno Correa Filho / Coluna Opinião / 25-01-2019] 

A saúde do trabalhador é arte 
quando os pés estão fincados 

no real e a imaginação,  
louca amante da liberdade, 
traça o desenho da utopia, 

traça-o com punhos erguidos.  
E língua salivando.  

Saliva e desafia. 
[Eguimar Chaveiro / Coluna Opinião / 22-03-2019] 

 
...a antiguidade nos deu o sentido 

da educação pública e comum, 
que estivesse acessível a todo 

cidadão, no sentido de prepará-lo 
para a atividade política, por 

entender que a tarefa de governar 
os homens não era objeto de 
conhecimento de alguns, mas 

exercício da própria cidadania.   
[Gideon Borges / Coluna Opinião / 13-03-2019] 

 

https://i.pinimg.com/originals/67/69/96/6769962e12bd8576a0c3224652e0edfb.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5763/30884787592_ed307a38b7.jpg


 
 
 
 

 

 

Coordenação:  

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 

 

Venha para o Fórum Intersindical - Acompanhe nosso Boletim Informativo 

A Reunião Ordinária do Fórum Intersindical, realizada no dia 29/03/2019 marcou 

o início do VI Curso Intersindical Saúde-Trabalho-Direito. A aula inaugural foi 

proferida pela Juíza do Trabalho Dra. Raquel Braga com o tema “A Constituição 

Federal de 1988 e a organização do Estado brasileiro”. Além disso foi 

homenageada Luciene Aguiar, da coordenação do Fórum, pela sua dedicação ao 

blog multiplicadoresdevisat que chegou a 100 mil visitas no mês de março.  

Fórum Intersindical  

FormAÇÃO 

InformAÇÃO 

TransformAÇÃO 

AÇÃO 
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Marielle  
PRESENTE 

https://www.pstu.org.br/repudio-ao-assassinato-da-vereadora-marielle-do-psol-rj/ 

 

INFORMES 

ATENÇÃO! 

Se você tem interesse em escrever um texto sobre saúde do 

trabalhador para a nossa seção artigo do mês entre no blog 

www.multiplicadoresdevisat.com 

e envie!! 

PRÓXIMA REUNIÃO do 

FÓRUM INTERSINDICAL 

Dia 26/04/2019 - 6ª feira 

09:00 às 13:00h 

Oficina Temática: 

SUS – Perspectivas e Desafios 
Aula do VI Curso Intersindical (2019) 

com 

Lucia Souto 
Presidente do CEBES 

 

 Fundação Oswaldo Cruz  

(Prédio da Expansão) 

Av. Brasil, 4036, sala 905, Manguinhos 
Pista de subida da Av. Brasil, direção Zona Norte. 

Reunião do Fórum Intersindical em 29/03/2019 - Oficina Temática: A Constituição  
e a organização do Estado brasileiro com Raquel Braga (no destaque) 

 

 

 

Foto: Marcel Caldas 

Acompanhe a  

COLUNA OPINIÃO 

na página frontal superior do Blog 

www.multiplicadoresdevisat.com 

 

Nela você se atualiza diariamente com os temas 

de interesse da saúde do trabalhador,  

saúde ambiental, direitos humanos e  

movimentos sindical e social. 

 

São mais de 50 colunistas com experiência  

e militância nessas áreas. 

Dê sua opinião sobre as matérias e sugira novas. 

ATENÇÃO 
VI CURSO INTERSINDICAL 

SAÚDE-TRABALHO-DIREITO 
 

O curso é oferecido para dirigentes ou 

pessoas indicadas de instituições 

sindicais e representativas de 

trabalhadores. A critério da 

coordenação poderão ser aceitos alunos 

e profissionais que estejam trabalhando 

com o tema do curso. As aulas ocorrerão 

nas últimas sextas-feiras do mês 

(iniciando cada módulo na Oficina 

Temática do Fórum Intersindical) e nas 

primeiras sextas-feiras do mês seguinte 

dando continuidade ao tema. 
As aulas iniciaram no dia 29/03/2019, mas o 

curso é modular e aberto. 
 

Inscrições 

cursointersindical@gmail.com 
Acompanhe a programação pelo Blog 

www.multiplicadoresdevisat.com 

ENVIE suas FOTOGRAFIAS sobre SAÚDE 
do TRABALHADOR para o nosso Boletim 

www.multiplicadoresdevisat.com 

mailto:forumintersindical@gmail.com
http://www.multiplicadoresdevisat.com/
http://cebes.org.br/
http://www.multiplicadoresdevisat.com/
mailto:cursointersindical@gmail.com
http://www.multiplicadoresdevisat.com/
http://www.multiplicadoresdevisat.com/

