
 
 
 
 

 
  
 
 

A juíza Andréa Pachá, em coluna de O Globo, de 21/09/2019, 
a propósito do cerceamento da liberdade de opinião e da 
censura, perpetrada por certas “autoridades”, relembra o 
“caso” de dois “matutos” conversando. Conversa animada, 
eles veem passar um elefante voando. Permanecem em 
silêncio. Logo depois, passa outro elefante. Em seguida, 
passa o terceiro elefante voando para a mesma direção.  
Aí, um fala para o outro: “o ninho deve ser p’ra lá.” 
Elefantes são animais simpáticos, de preferência longe e sem 
serem provocados. E mostram uma certa docilidade quando 
estão em terra firme, comendo amendoim. Mas quando 
voam tornam-se perigosos, às vezes muito perigosos. 
Imaginem um elefante voador caindo na sua cabeça. 
Elefantes não têm a inteligência dos aviões. É fácil prever, se 
aviões (inteligentes) caem, imaginem elefantes.  
Em matéria de saúde do trabalhador, os elefantes estão 
voando. Dirigem-se para a direita, bem lá no extremo, onde 
a vista (ainda) não alcança, mas já dá p’ra ver onde fica o 
ninho. Elefantes voadores primeiro ocupam o poder, pelos 
meios que forem possíveis, lícitos ou não, depois balançam 
suas trombas para retirar direitos dos trabalhadores.  
Mas vão fazendo aos poucos para não assustar demais. 
Afinal, elefantes voadores, desde o Dumbo, são charmosos e, 
no nosso caso, não são direcionados às crianças. Elefantes 
voadores da modernidade dirigem-se a alguns adultos que 
odeiam, para bater-lhes com suas trombas e jogarem-se com 
suas toneladas em cima de negros, homossexuais, índios, 
artistas e intelectuais ditos de esquerda, religiosos não 
alinhados, mulheres violentadas que se rebelam, professores 
que pensam, servidores públicos, jornalistas que não se 
calam, quilombolas, ambientalistas e, claro, trabalhadores 
em geral.  
Nem as crianças acreditam mais em elefantes voadores, pelo 
menos não as de 5 anos ou mais, mas adultos imbecilizados, 
que acreditam que eles são de verdade, os adoram. 
A primeira balançada da tromba, digamos trombada, foi a 
terceirização da atividade-fim. Todo tipo de trabalho é, 
agora, terceirizável. A tromba só feriu de raspão e adultos 
imbecilizados continuaram achando bonitinho. Depois, veio 
a segunda trombada: a (d)®eforma trabalhista. 
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EDITORIAL* 

*Os editoriais do Boletim expressam a opinião da coordenação do Fórum 

Intersindical e nem sempre a de todos os participantes. A cada reunião 

ordinária, os editoriais são debatidos, suscitando divergências e 

provocando reflexões, na perspectiva de uma arena democrática, criativa 

e coletiva de encontros de ideias em prol da saúde dos trabalhadores.  

 

Essa já foi direto na cabeça de adultos trabalhadores, os 
não imbecilizados, os que sofrem as consequências do voo 
dos elefantes, os desempregados, empregados precários, 
microempreendedores endividados, autônomos lascados, 
desalentados, miseráveis em busca de um trabalho digno, 
sindicalistas perplexos. Elefantes voadores evacuam 
quando voam. Imaginem o peso do cocô e imaginem onde 
cai. E os adultos imbecilizados continuam soltando risinhos, 
por não serem “aparentemente” atingidos pela novidade 
voadora... À medida que elefantes voadores forem se 
tornando mais ousados e as manadas voadoras forem se 
encorpando, adultos imbecilizados que sobrarem serão 
convocados a voar segurando nos seus rabos. Continuarão 
acreditando que elefantes voam, que têm um ninho lá na 
extrema direita e organizarão romarias para, a preços 
módicos, irem lá ajoelhar-se e beijar suas trombas.  
Na viagem rezarão para que os paquidermes não balancem 
muito seus rabos, pelo evidente risco de queda de (muita) 
altura. Os que chegarem ao fim da romaria serão rotulados 
de miliciantes - milicianos dos elefantes -.  
Elefantes voadores e suas toneladas de planos econômicos 
substituirão aviões por microavoadores individuais, desde 
que não lhes obstruam o caminho para o ninho à direita. 
São úteis esses Dumbos pós-modernos, pois carregam 
toneladas de reformas assassinas enquanto voam. 
Quem diria que o charmoso Dumbo na idade adulta 
trumpiana se tornasse um predador assassino e ainda por 
cima arrebanhasse um séquito de seguidores EM NOME 
DE ..... ? Resta-nos torcer que os miliciantes não angariem 
simpatias zoológicas para ensiná-los a voar. Pavões, leões, 
dromedários, jumentos, gorilas e hipopótamos parece que 
já lhes dão apoio irrestrito.  
Adultos de verdade, que voam com o pé no chão, ainda não 
aderiram. Vamos ver até quando. ■ ■ ■ 

Saúde do Trabalhador 

e o ninho dos elefantes 
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A fala da Saúde do Trabalhador Outras  

falas,  

falas  

novas 

Nesta seção falam profissionais e militantes que 
ingressaram na saúde do trabalhador, após sua 

consolidação no Brasil, com a Constituição Federal/88.  
Os que chegam. É a vez deles e delas.  

Os que vão continuar a luta daqueles que povoaram a seção  
“A fala da Saúde do Trabalhador”. Trabalhador/a 

continua Escrevendo a história da saúde do trabalhador no Brasil 

Esta seção do Boletim Informativo que nos acompanha há 50 meses, desde que no número Zero 
foi entrevistado Vanderlei Pignati, foi criado para dar voz àqueles que fizeram e fazem a saúde 

do trabalhador no Brasil. Entretanto, as dificuldades de viabilizar as entrevistas, por razões 
diversas, leva-nos, consternados, a encerrar, ainda que temporariamente, esta seção.  
Foram inúmeros os convites a muitos companheiros da saúde do trabalhador que,  

ocupados em suas lutas diárias e exaustivas, não puderam nos brindar com suas falas,  
a despeito de nossa insistência nos convites e expectativa nas respostas.  

Este boletim, realizado artesanalmente, sem  qualquer incentivo financeiro e com uma equipe 
mínima de voluntários, foi criado para dar visibilidade à saúde do trabalhador e aos seus 
protagonistas. Fica da experiência, muito gratificante, o testemunho dos que acreditaram,  

o auxílio dos que se solidarizaram e o registro histórico para os que, algum dia, conhecerão um 
pouco do nosso campo por intermédio destas modestas páginas. As outras seções, por 

dependerem menos de nossos companheiros de luta, continuarão sendo publicadas, sempre 
contando com o voluntarismo daqueles que possam se juntar a nós nessa empreitada sem lenço 

mas com muito documento. Como diz Amadeu Alvarenga, nosso companheiro sindicalista 
bancário do Fórum Intersindical, “estamos condenados a perseverar”.  

Continuaremos perseverando enquanto for necessário lutar pela saúde do trabalhador no país. 
E quando os trabalhadores acharem que não é mais necessário,  

continuaremos achando que a saúde no trabalho é um princípio de vida, de nossa vida. 
  Aí então, se houver tempo, veremos o que faremos.  

Nesta última sessão da seção vamos “entrevistar” o trabalhador que não tem voz,  
que não tem fala. Será uma entrevista sem entrevista... com aqueles que jamais serão chamados 
pelo nome de quem usufrui de seu trabalho, os que a sociedade não vê e jamais verá enquanto 
for esse tipo de sociedade de que fazemos parte e, portanto, somos parte do que ela faz e pensa. 

Ouçamos a voz que não fala. 

 

Fórum Intersindical: agora,  
mais do que nunca, perseverança! 

https://aleconomico.org.br/wp-content/uploads/2017/10/fila-do-desemprego.jpg 

 

https://aleconomico.org.br/wp-content/uploads/2017/10/fila-do-desemprego.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÓRUM INTERSINDICAL 

 

Página 3 

Trabalhador/a 

 
 

Multiplicadores de Visat 

Pensando num Brasil 

mais digno 

Pichações no MURO  

dos Trabalhadores 

e das Trabalhadoras 

  Faz greve porque 

é vagabundo. 
    

AOS que CHEGAM 

Alguém fez antes, antes dos que fizeram antes. E, antes do antes, um antes mais também fez.  

Agora é a hora dos que chegaram depois, e estão chegando. Os que, em breve, serão os que vieram antes 

dos que depois virão. Saúde do Trabalhador é assim. Enquanto não houver trabalho digno, o que veio 

antes valeu a pena e o que virá depois valerá mais ainda. Que venham as outras falas, as falas novas. 

 Finge que está com dor p’ra 

pegar uns dias de folga. 

Se acidentou porque é burro. 

É. Todo dia era um problema diferente. 

Tinha mesmo que suicidar. 

https://economiaaesquerdahome.files.wordpress.com/2019/02/bf4e3-operario-miseria-desigualdade-
social-trabalho-carvc3a3o-trabalhador.jpg?w=1100 

 

 

 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49186678 

 

 

http://pensadosatinta.blogspot.com/2014/05/o-trabalhador-invisivel.html 

https://1.bp.blogspot.com/-
GH2RtZ5sGg8/WWqewPnmUoI/AAAAAAAAA2Y/nfoiw21TEJoL14slAVD334nf3ao0SK6TQCEwYBh

gL/s1600/58c075979a316b57aab29e899d17801fa2d3b0e34bc19.jpg 

 

 

 
http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/img/pesquisacomgarigrande.jpg 

 

 

 

 

 

 

http://pensadosatinta.blogspot.com/2014/05/o-trabalhador-invisivel.html 

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/07/o-cotidiano-de-uma-
trabalhadora-terceirizada-narrado-por-uma-juiza.html 

 

Lá vem de novo com essa conversa 

de que o filho está doente. 

Esse merda devia dar graças a 

Deus por estar empregado. 

Manda esse cara embora antes que a gente 

tenha que fazer a CAT. 

Só não foi mandada embora  

porque é gostosa. 

Agora com a reforma trabalhista vamos 

ver o que esses babacas vão fazer. 

Parecia uma pessoa pacata. 

Nunca pensei que batesse na mulher. 

O perito do INSS tem razão.  

É uma enganadora. 

Dá qualquer merreca aí e se livra desse cara. 

NOSSA EMPRESA se ORGULHA de 

NOSSOS COLABORADORES. SEM ELES 

NÂO SERÍAMOS o que NOSSOS 

CLIENTES ESPERAM de NÓS. 

https://economiaaesquerdahome.files.wordpress.com/2019/02/bf4e3-operario-miseria-desigualdade-social-trabalho-carvc3a3o-trabalhador.jpg?w=1100
https://economiaaesquerdahome.files.wordpress.com/2019/02/bf4e3-operario-miseria-desigualdade-social-trabalho-carvc3a3o-trabalhador.jpg?w=1100
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49186678
http://pensadosatinta.blogspot.com/2014/05/o-trabalhador-invisivel.html
http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/img/pesquisacomgarigrande.jpg
http://pensadosatinta.blogspot.com/2014/05/o-trabalhador-invisivel.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/07/o-cotidiano-de-uma-trabalhadora-terceirizada-narrado-por-uma-juiza.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/07/o-cotidiano-de-uma-trabalhadora-terceirizada-narrado-por-uma-juiza.html
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FÓRUM INTERSINDICAL 

continua 

Contudo, o corpo é o mar humano; o corpo é a vida humana - sim! - , mas na sociedade capitalista, o seu valor é equivalente 

à sua capacidade de produção em prol daqueles que detêm e se apropriam do resultado dos esforços do trabalho. 

Aparentemente livre dos deuses inquisidores, da tortura e da culpa religiosa da idade média, conforme sublinhou o filósofo 

Peter Pelbart, no atual período a prisão é a céu aberto, pois a visão liberal do corpo coincide com a alienação do trabalho e 

com a redução economicista do seu valor social. Agora a culpa é pelo insucesso no mundo economicista, do consumo e do 

status mercantil. Por conseguinte, a indissociável relação do corpo com o trabalho se monta em duas direções: não há 

trabalho sem a ação do corpo. O motorista de ônibus; a diarista; o controlador de voo; o camponês; o operário que monta 

veículos; a moça que serve café; o engraxate; o feirante; a professora de balé; o policial; nós. Todas as formas de trabalho 

têm no corpo a sua fonte, por isso pode-se dizer que o corpo é usina de criação e de transformação. 

artigo  
do mês  Nº 1 Trabalho E... Corpo 

Eguimar Felício Chaveiro* 

Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos** Hélio Pellegrino, psicanalista e escritor mineiro, sugere: 

quando se põe a ouvir uma pessoa deve se preparar para ouvir 

um mar. Cada ser humano é um mar. Que mar? O corpo é o 

mar humano, imenso condomínio de órgãos, estrutura 

articulada de vários sistemas, casa da vida inteira, usina de 

sensações, de afetos, desejos; dimensão sensível que se abre ao 

mundo e, em se abrindo, comunica com tudo que possui, olhos, 

mãos, voz, pés, pele. Instrumento de uma potência infinita de 

amar, matéria cósmica, mas morrente, contudo é o que se tem 

para agir e para compor forças. 

Não por acaso, em toda a história humana, o corpo é alvejado 

e, assim, um objeto de várias disputas e de controle. Enquanto, 

por exemplo, na idade média, a igreja católica o representava 

como a casa do Deus cristão, a modernidade, ao dessacralizá-

lo, criou outro projeto: transformá-lo na casa do consumo. 

Mas o corpo não é alvo apenas do consumo: o Estado e as 

instituições de poder, como o exército, a escola, o hospital, o 

mercado, a publicidade, cada uma disputa o corpo, o 

representa, dá-lhe um sentido, aquieta-o, encarcera-o, expõe-

no, normaliza-o, silencia-o, hierarquiza-o. 

Na modernidade a consolidação da “sociedade do trabalho”, 

especialmente após a Revolução Industrial, fez o corpo ser 

manietado, controlado e administrado a partir do trabalho 

alienado. O corpo, ao modernizar a modernidade na nova 

sociedade do trabalho, envelheceu pela liberdade de sua 

exploração. Antes escravizado, o corpo era privado da 

liberdade, mas livre para rebelar-se. Dos meados do século 

XVIII ao século XIX, extenuar ao máximo o corpo com o 

esforço físico pela via do trabalho de operários transformou a 

liberdade de vender a força de trabalho num aprisionamento 

consentido.  

Arrancar o máximo de produtividade, a partir do 

trabalho penoso, e explorar o trabalho feminino e infantil 

“depositando” os novos trabalhadores em ambientes 

insalubres de trabalho e, além de sua vida laboral, em 

condições sub-humanas de moradia e transporte 

principiou o que, depois do século XX, tornou-se a matriz 

da relação entre corpo e trabalho: a sua transformação 

num território de acumulação.  

O projeto capitalista para o corpo do trabalhador se 

traveste em arrancar-lhe as potências transformadoras 

para alienar/subjugar o trabalhador e intoxicá-lo de 

mercadorias. O que seria um processo libertador, com o 

fim da escravidão formal, transmutou-se num projeto de 

liberdade sem limites de acumulação para os 

proprietários dos corpos produtivos. Mesmo os fatores de 

risco que nas atividades de trabalho submetem o corpo 

trabalhador às situações de adoecimento, mutilações e 

mortes são tidos como responsabilidade do próprio corpo 

operário. O corpo é acusado do dano a ele próprio 

infligido - os inumeráveis danos à sua saúde -.  

Os equipamentos de proteção individual constituem-se 

em evidência de transferência da culpa pelo dano ao 

corpo livre que vende sua força de trabalho.  

O capital, responsável pela compra da força de trabalho, 

não se assume responsável pelos riscos no trabalho.  

É a culminância da desgraça humana do corpo que 

trabalha: o corpo vendido, embora livre, torna-se o 

responsável pela sua auto-danação. 

Série O Trabalho E... 
A partir deste mês publicaremos 

uma série de breves artigos 
versando sobre o trabalho 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_P%C3%A1l_Pelbart
https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lio_Pellegrino
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Entretanto, toda forma de trabalho alienado fere o corpo, destitui o seu sentido de liberdade. O que é criação torna-se 

sofrimento, penúria, necrofilia. E para isso, o corpo antes se torna submisso, subordinado, desfigurado e, porque não dizer, 

desconfigurado. Conforme insistia a poetisa Angela Barbosa*, o corpo é guardião da memória. Todas as experiências de vida, 

do nascimento à socialização na escola, no trabalho, às atividades sexuais até a morte, o corpo guarda o mundo do sujeito. 

Assim, é uma matéria sensível. É um patrimônio. Desse modo, não pode existir sociedade boa enquanto o trabalho - fonte de 

criação do corpo - o massacra e o oprime. Não pode existir dignidade humana, alegria, prazer, solidariedade, capacidade de 

sentir, quando o corpo é devastado pelo medo do desemprego; pela dor de trabalhar; pela incapacidade de comer, dormir, 

morar. O corpo é matéria prima de primeira qualidade que a opressão do capital não tem o direito de violentar, sob 

nenhuma hipótese. Ainda que a perversa acumulação de capital às custas dos trabalhadores fosse compreensível, jamais seria 

dada à compreensão humana o extermínio do corpo trabalhador pelo mesmo capital que lhe explora e dele extrai e sustenta 

sua vil natureza. Não há sentido nessa contradição que, lamentavelmente, os trabalhadores ainda não ousamos enfrentar.  

 

 Nº 1  Trabalho e corpo 

Conforme se apregoa, o corpo é um universo dentro do 

universo; a fonte de força para o trabalho, este que 

surgiu para emancipar os seres humanos e para extrair 

do corpo o seu vasto repertório de criação.  

Um mundo livre e um sujeito alegre tem no corpo a 

prova de sua resignação ou emancipação. Não à toa, ao 

lado do fechamento de fábricas e proliferação de 

trabalhos precários e autônomos, brotam academias de 

ginástica e produtos cosméticos. Disfarçar-se de si 

mesmo é uma estratégia de sobrevivência para viver na 

clausura de uma liberdade acorrentada.  

Cada ser humano é um mar.  

Mas o mar não está mais para peixes. 

O mar está manchado de óleo e ódio. ■ ■ ■ 

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!  

 

      

Citações 

■ Hélio Pellegrino – A burrice do demônio. Rio de Janeiro: Editora Rocco. 1988.  

■ Peter Pál Pelbart – Vida Capital – Ensaios de Biopolítica – São Paulo: 
Iluminuras. 2011.   

*Angela Barbosa – VER Tributo na Seção Saúde do Trabalhador é Arte. 

* Eguimar Felício Chaveiro é geógrafo, livre docente na Universidade 

Federal de Goiás e pós-doutor em Saúde Pública pela ENSP/Fiocruz 

Os artigos desta seção são cartas de resistência, escritas por 
pessoas que ainda acreditam que os trabalhadores são seres 

humanos. São cartas de resistência escritas para os que se acham 
donos do país, ora por serem políticos, juízes e  governantes que 
defendem o poder econômico - dos que tratam os trabalhadores 

como animais de caça -, ora por serem cidadãos omissos que 
sustentam o adoecimento e a morte no trabalho.  

** Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos é pesquisador do Depto. de 

Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural da Ensp/Fiocruz. 

 

 O 
Lavrador 
de Café 

Candido 
Portinari 

1939 

https://masp.org.br/uploads/collection/BpVeeD3f7OxeD1SnXOMzUcBCzq9rZksI.jpg 
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Após a entrevista da Penha [ver Trabalhadores 

Anônimos nesta edição], convido-os a uma troca de 

ideias que teimam em formar 'caraminholas' na minha 

cabeça. A simpática vendedora de doces e pacotinhos 

diversos ofereceu-nos história de sucesso em sua 

trajetória de lutas pela vida. Transmite-nos a ideia de 

que o trabalho como revendedora Avon lhe trouxe 

ganhos financeiros e dignidade.  

Tendo a achar que todas nós, mulheres, recebemos a 

visita de uma revendedora Avon em alguma época.  

As de idade confessa talvez tenham conhecido uma 

revendedora Natura. Mudam as marcas e mantém-se o 

sistema de revendas porta a porta criado em 1896 como 

California Perfume Company em Nova York/EUA.  

Em 1906, antes de ser renomeada Avon (1939), tornou-

se sucesso de vendas, atingindo o mercado 

internacional em 1914.  Presente hoje no Brasil e em 

mais de 100 países (Wikipedia, 2019). Avon, Natura, 

Hermes, Jequiti, DeMillus [] e outras do ramo de 

vendas por catálogo estão entre as empresas que se 

definem como “organizações de vendas diretas” 

(Fiorotti, 2009). Tradicionalmente, essas companhias 

vendiam cosméticos e artigos femininos. 

Atualmente vendem roupas em geral, utensílios, 

eletrodomésticos e uma infinidade de produtos. 

Desde sempre, criam slogans, gingles, catálogos de 

produtos e desenvolvem campanhas em múltiplos 

veículos de comunicação de massa e, claro, na 

internet... O 'nicho de mercado', visualizado pelo 

criador da Avon, era composto por mulheres 'do lar' da 

virada do século XIX/XX. Mirando o 'desejo latente' de 

independência, durante o nascente movimento 

feminista, vendeu-lhes a ideia do 'emprego' sem patrão 

adocicado de glamour. Propagandas atraíam 

consumidoras e revendedoras em cenários sofisticados 

com belas atrizes acompanhadas de homens galantes 

conquistados pela fragrância da vez.  

 

PERFIL 

SINDICAL MEI – Micro Empreendedor 

Individual 

pppooorrr   

RRRooosssaaannngggeeelllaaa   GGGaaazzzeee   

Crises econômicas, concorrência, 

reestruturação produtiva, fusão de 

algumas dessas empresas, o charme se 

esvai...  

Só não se esvai a sede de aliciamento do 

capital! Interroguei-me sobre a relação 

trabalhista entre revendedora e empresa. 

Adivinharam a resposta? Acertaram! 

'Re'vendedoras compram produtos da 

empresa e revendem aos consumidores 

lançando-se à própria sorte. 

A atividade é formal visto que impostos 

são arrecadados nessa cadeia produtiva e 

apenas as empresas de venda direta são 

fiscalizadas pelo Estado.  

As revendedoras são motivadas a 'vestir a 

camisa' da marca e a agirem e se 

sentirem como empresárias que, 

entretanto, precisam garantir a 

produtividade seguindo as normas de 

conduta, entre estas a disciplina, a 

fidelização e a responsabilidade sobre as 

despesas no processo de vendas. 

A força de trabalho é organizada e 

hierarquizada. A promotora de vendas – 

com funções de supervisão, treinamento 

e garantia da produtividade das 

revendedoras (também chamadas de 

consultoras) de sua área – tem nível 

superior e registro em carteira de 

trabalho. Existe ainda a gerente, também 

contratada, com o papel de solucionar 

problemas nos processos de vendas e as 

executivas de vendas (contrato de 6 

horas diárias sem salário fixo e ganhos 

condicionados a percentuais da 

produtividade das revendedoras). 

Contribuem para o AVONPREV. 

continua 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Avon_Products
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FÓRUM INTERSINDICAL 

PERFIL 

SINDICAL 

 

MEI – Micro Empreendedor Individual – Rosangela Gaze 

Busquei no Google por um Sindicato de MEI. 

Encontrei este (SIMEI-SP).  

 

Não encontrei informações sobre organização 

sindical dessas trabalhadoras.  

Existe, entretanto, um sindicato patronal: 

"Associação Brasileira de Empresas de Vendas 

Diretas (ABEVD), cuja finalidade é nutrir tais 

empresas de todo tipo de subsídio visando 

dinamizar principalmente o controle sobre o 

numeroso exército de vendedoras." (Lima, 

2009) Alguma semelhança com a pejotização 

de nossos dias? Não parece mera coincidência, 

não acham? Uber taxi, uber eats, uber bike, 

uber massagem, até uber médico soube que 

existe... ‘Todos regularizados' como MEI 

(microempreendedores individuais). E parece 

que todos descontando previdência social e 

pagando aluguel pelos serviços de aplicativos. 

Há cerca de um ou dois anos, percebia um 

movimento crescente de pessoas ansiando em 

se tornar motorista por aplicativo.  

Gente desempregada que comprou carro com 

escassos recursos de poupança e de fundo de 

garantia. Gente empregada que pediu 

demissão para se livrar do patrão e das 

metas... Gente que deseja ser gente... 

decente... Gente cuja 'ficha caiu' e tem 

procurado lutar por direitos. Movimentos 

uber-off com protestos mundiais são uma 

realidade. Enquanto a empresa norte-

americana Uber entra na Bolsa de Valores, 

motoristas de aplicativos resistem à mudança 

de valores de repasse pelas corridas que 

abocanham fatias cada vez maiores do bolso 

do motorista... e do cliente... (Canaltech, 2019) 

 
https://simeisp.com.br

/ 

 Procurei pela saúde dos trabalhadores MEI.  

À exceção da aparência saudável dos modelos e 

da colônia de férias, encontrei incentivos à 

produtividade, proteção jurídica e contábil, 

atendimento às doenças e garantias após a 

morte.   

Alguns de vocês devem estar se perguntando: 

"Mas cadê o perfil sindical?"  

Esta é a minha questão: como organizar 

sindicatos neste cenário de precarização do 

trabalho e dissolução de laços de fraternidade? 

Quando a saúde do trabalhador será pauta dos 

sindicatos? Até quando concordaremos em 

trabalhar à exaustão para garantir lucros – cada 

vez mais líquidos – às corporações, ao capital?  
■ ■ ■ 

Referências: 
■ Canaltech. Wagner Wakka. Brasil adere ao protesto mundial 
contra Uber e motoristas devem parar amanhã (8). 07/05/2019. 
Disponível em https://canaltech.com.br/apps/brasil-adere-ao-
protesto-mundial-contra-uber-e-motoristas-devem-parar-amanha-8-
138671/ Captado em 17/10/2019. 
 

■ Lima, Cíntia Fiorotti. Mudanças no mundo dos trabalhadores: um 
estudo sobre as vendedoras de produtos por catálogo Avon e Natura. 
2009. 241 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2009. 
Disponível em 
http://tede.unioeste.br/bitstream/tede/1746/1/Cintia_Lima_2009 
Captado em 09/10/2019. 
 

 

 
 https://www.versatilcontabilidade.com.br/wp-content/uploads/2016/10/Logo-MEI_.jpg 

 

 

 

Trabalhador no Fórum Intersindical 
DONO do seu NARIZ 

https://simeisp.com.br/
https://simeisp.com.br/
https://canaltech.com.br/equipe/wagner-wakka/
https://canaltech.com.br/apps/brasil-adere-ao-protesto-mundial-contra-uber-e-motoristas-devem-parar-amanha-8-138671/
https://canaltech.com.br/apps/brasil-adere-ao-protesto-mundial-contra-uber-e-motoristas-devem-parar-amanha-8-138671/
https://canaltech.com.br/apps/brasil-adere-ao-protesto-mundial-contra-uber-e-motoristas-devem-parar-amanha-8-138671/
http://tede.unioeste.br/bitstream/tede/1746/1/Cintia_Lima_2009
https://www.versatilcontabilidade.com.br/wp-content/uploads/2016/10/Logo-MEI_.jpg
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FÓRUM INTERSINDICAL 

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. ■ ■ ■ 

Maria da Penha em 'essências' 
Do doce do perfume ao perfume do doce...  

 

 

 
Maria da Penha Pereira de Araújo, 63 anos, aos 7/8 anos trabalhava com o pai na 
plantação de feijão e milho e sonhava com o Rio de Janeiro. Aos 15 veio sozinha 
de Cuitegi/PB (6.889 habitantes, a 88 km de João Pessoa) para trabalhar e ajudar 
a família. Na viagem de ônibus, com a pureza e o acanhamento de menina recém-
saída da roça, recusou fruta desconhecida (maçã) por não saber como se comia.  
Sua tocante vulnerabilidade, expressa também na monotonia alimentar, comum 
no sertão de 50 anos atrás, não permite duvidar das injustiças sociais e dos 
desafios que Penha enfrentou para sobreviver. O tio que a esperava na rodoviária 
de São Cristóvão levou-a para casa, onde foi 'acolhida' como babá por sua esposa. 
"Ela me judiava, obrigava a tomar banho sem sabonete, com toalhas de saco. Eu 
chorava muito com saudade de minha família." No Brasil (2015), 2,7 milhões de 
crianças e adolescentes trabalham com predomínio de meninos (59%) (ILO, 
2019). O trabalho das meninas, sob o prisma das artes, como em Clarice Lispector 
(A hora da estrela, 1977) e Anna Muylaert (Que horas ela volta, 2015) atinge 
aspectos que os números não revelam como as relações de trabalho na intimidade 
dos lares em todas as idades. Ainda como babá, trabalhou insatisfeita por dois 
anos e meio no Leblon, apesar das idas ao cinema com as crianças, das viagens 
pelo Brasil e dos uniformes e roupas que a patroa lhe 'doava'. "Folgava somente a 
cada 15 dias! À noite saía sem permissão com minha amiga (a cozinheira). 
Trabalhei ainda com outra família. Era disputada pelas madames na Gávea. 
Consegui até empregar uma das irmãs como babá." 
Recebida na casa de outro tio em Manguinhos/RJ, na qual ainda mora, trabalhou 
por nove meses como auxiliar de produção de garrafas de plástico em Bonsucesso.  
A jornada noturna levou-a a desistir. Conheceu o marido através da vizinha e 
casou-se aos 21 anos. Desempregada, resgatou desejo de criança de ser vendedora 
diante da oportunidade de revender (com a cunhada) cosméticos e perfumes da 
Avon®. Conseguindo seus próprios clientes cadastrou sua ficha e passou a 
revender sozinha produtos de diversas marcas ampliando ganhos. A renda dela e 
do marido foram suficientes para manter a família (teve sua primeira filha aos 22 
e o segundo aos 26 anos) e pagar o INSS.  
O trabalho das revendedoras de variedades por catálogos de empresas como 
Avon, Natura, Hermes, Jequiti, dentre outras, é considerado autônomo.  
A Avon Cosméticos (adquirida pela Natura em 2019), uma das mais antigas do 
ramo, foi criada em 1896 nos EUA com a proposta de atrair donas de casa na 
atividade de vendas a domicílio (Wikipedia, 2019), tornando-se um sucesso em 10 
anos e internacionalizando-se nos anos 1914.  
Teria sido inspiração e incentivo ao 'sistema MEI' [microempreendedor 
individual] da atualidade? 
Atualmente, Penha e o marido Quinha (vidraceiro aposentado) possuem uma 
vendinha de lanches nos fundos da casa. "Quinha sonhou que vendia cocada e 
começou a vendê-las de bicicleta." 
 

Assim, surgiu a ideia da lojinha para ajudar 
a pagar a merenda dos filhos no colégio.   
Em Cuitegi morava com os avós – "meus 
pais não tinham condições" – e estudou até a 
5ª série. Sua família na Paraíba permaneceu 
trabalhando em sítio até serem despejados e 
Penha, tendo dinheiro guardado, comprou 
casa para sua mãe. Penha, a mais velha de 
10 irmãos, a partir de 1974, trouxe a cada 
ano um dos oito irmãos; dois ficaram na 
Paraíba. Sua mãe veio a ser sua vizinha 
após o falecimento do marido. 
Nos momentos de folga descansa as pernas, 
a mente e lê a bíblia. Sonha em se aposentar. 
"Faltam dois anos. Já trabalhei muito e não 
preciso mais vender". Aos trabalhadores 
anônimos diria: "Não é difícil vender, tem 
que saber conversar. Cada um tem um sonho, 
esse era o meu. Não desista. Dá trabalho, mas 
tudo dá trabalho." ■ ■ ■ 

 

Entrevista concedida à Ana 
Carolina Souza Alves e  

Rosangela Gaze  
em setembro de 2019 

http://cuitegi.pb.gov.br/
https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/lang--pt/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=MBxAMJvSip0
https://www.youtube.com/watch?v=xJ40jj_uDqk
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avon_Products
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FÓRUM INTERSINDICAL 

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, destroem 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. 

documentário                           duração: 1h34m02s 

Eu não sou seu negro 
Documentário de 2016, candidato ao Oscar. 

De Raoul Peck sobre o livro (inacabado)  

de James Baldwin 

Disponível em  
https://www.youtube.com/watch?v=hjY1S0JPcn0 

 

Embora retrate as raízes do racismo americano, o 
intrigante documentário, narrado por Samuel Jackson, 

invoca todo o tempo o racimo à brasileira, 

disfarçado por muitos e escancarado por tantos 

outros. Além de ser um convite à história do racismo 

nos EUA, o filme convida a uma profunda reflexão 

sobre o significado da discriminação racial, retrato 

de facetas sórdidas e incompreensíveis da natureza 

humana. É impressionante, no filme, uma fala de 

uma mulher branca sobre a integração racial: Deus 

perdoa o assassinato e o adultério, mas Ele está 
muito bravo e fica furioso com quem se integra.   

Assista o filme. Compartilhe. ■ ■ ■ 

continua 
Saúde do Trabalhador é ARTE 

Sem perder a capacidade de LUTARTE 

Caminhão da Brahma 
 

No boteco de sempre / À beira da calçada 
Feliz, por não estar infeliz com a infelicidade de ser um ser 
humano num mundo infeliz que se finge de feliz apesar da 

infelicidade da maioria, bebia minha brahma 
O caminhão parou, bem à minha frente 

Ele, com seu macacão, sujo do trabalho extenuante,  
mas elegante com a marca vermelha brahma estampada, 
começou / Desamarrou o carrinho, abriu as comportas da 

cachoeira contida de cevada líquida,  
despejou os galões de chopp,  

descarregou lá no longe do sumiço e voltou 
Na volta, ao ver que eu o observava, sorriu e fez assim com a 

cabeça / Eu sorri e fiz assim com a cabeça 
Ele me pareceu feliz, provavelmente por não estar infeliz com a 

infelicidade de ser um ser humano num mundo infeliz que se 
finge de feliz apesar da infelicidade da maioria,  

e por me ver bebendo a minha brahma 
A apressada cumplicidade entre um bebedor de brahma e um 
trabalhador da brahma fez com que ele chegasse mais perto 

Sorrindo ele / Sorrindo eu   
Falei: Nós bebedores de brahma esquecemos que p’ra gente estar 

aqui bebendo alguém ralou muito p’ra estarmos aqui 
Ele falou: É verdade 

Sorriu, fechou as comportas, amarrou o carrinho na traseira, 
tirou as luvas e os óculos protocolares, voltou ao volante 

e fez assim com a cabeça, sorrindo...  
Domitilo de Andrade - 10/10/2019 

As elites dominantes brasileiras que sempre se beneficiaram de 
recursos públicos para aumentar seus patrimônios vendem-nos a 
ideia de que mais dinheiro em suas mãos se transformariam em 

investimentos no setor produtivo e na geração de empregos. Mas a 
experiência tem nos mostrado [...] que os ricos ficam cada vez mais 
ricos aumentando a concentração de renda e as desigualdades [...] 
Resta aos críticos saírem de suas redomas acadêmicas para ajudar 

os excluídos a descobrirem que possuem forças que, somadas e 
com alvo definido, são capazes de virar este jogo. 

Luizinho do EISA – Coluna Opinião – 11/10/2019 

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. 

 

https://www.flickr.com/photos/sabdielbatista/14300060412/in/photostream/ 

Fuerza de trabajo [Marcelo Pogolotti] 

Você tem um grande choque ao descobrir 
que o país que é a sua terra natal,  

e para o qual você deve sua vida e a sua 
identidade, não criou em todo o seu 

sistema de realidade um lugar para você. 
James Baldwin (In Eu não sou seu negro - ver sinopse acima)   

https://en.wikipedia.org/wiki/Raoul_Peck
https://pt.wikipedia.org/wiki/James_Baldwin_(escritor)
https://www.youtube.com/watch?v=hjY1S0JPcn0
https://www.vice.com/pt_br/article/mgxv88/eu-nao-sou-seu-negro-documentario-livro-james-baldwin
https://www.vice.com/pt_br/article/mgxv88/eu-nao-sou-seu-negro-documentario-livro-james-baldwin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Samuel_L._Jackson
https://www.flickr.com/photos/sabdielbatista/14300060412/in/photostream/
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Angela Barbosa 
 Angela Maria Barbosa de Souza gostava  

de usar saias esvoaçantes vermelhas. 

Sentia-se voando com elas. Também sentíamos (que ela voava)  

e nos sentíamos voando com ela. 

Tributo à 

 

 

 
 Suas saias vermelhas eram ogivas voadoras de esperança num mundo melhor.   

Certo dia, numa dessas avoações, dirigindo-se ao seu carro sentiu-se seguida. E estava mesmo 

sendo seguida. O rapaz que a seguia com um pano na mão apressou o passo. Com um certo receio 

(Angela Maria Barbosa de Souza não tinha medo), ela viu o gajo batendo no vidro do carro 

balançando o pano. Angela Barbosa, ao sentir a iminência do assalto, respirou fundo e abaixou a 

cabeça. Mas Angela Barbosa não era mulher de abaixar a cabeça. E aí viu que estava só de 

calcinha. O que antes era um ladrão tornou-se um herói depois. Resgatou sua saia vermelha que 

havia ficado pelo caminho em sua avoação. Angela abriu o vidro da viatura pegou o pano, 

agradeceu ao herói extenuado e saiu sonorizando sua saudosa gargalhada. Arquiteta, empresária 

capitalista-comunista se é que existe essa categoria. Se não existe, então, comunista mais que 

capitalista. Quando ocupou um cargo na secretaria de urbanismo em Goiânia, promovia a 

construção de casas populares para os sem-teto, numa época em que os sem-teto ainda não 

tinham tetos partidários para abrigar os com-teto eleitorais. Não satisfeita com os resultados, 

militava junto com o movimento e com eles participava das ocupações. Conselheira de saúde e 

defensora intransigente e aguerrida da saúde do trabalhador, Angela Barbosa foi candidata a 

deputada federal em 2001. Durante a campanha, ela sentenciou: “de dia vou conversar com o 

povo, de noite vou beber com os amigos.” Seu amigo Eguimar disse que “foi uma campanha política 

frenética de embriaguez poética.” Perdeu a eleição, claro, mas continuou usando suas saias 

esvoaçantes vermelhas e defendendo as causas populares, sempre desfilando suas saudosas 

gargalhadas. Registramos aqui o cordel feito na campanha para deputada, sem recursos, sem 

caixa dois, sem mumunhas e mutreta, apenas pelo calor da disputa e amor pelas causas humanas. 

Angela Barbos era pura Arte. Homenagem & Saudade.           

 

Saúde do Trabalhador é ARTE 
Sem perder a capacidade de LUTARTE 

(última página do cordel) 



 
 
 

 

 

Coordenação:  

Luciene Aguiar (doutoranda Ensp/Fiocruz)  

Isabella Maio (bolsista) 

Marcel Caldas (operador de mídia) 

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 27/09/2019,  

foi uma seção especial com a defesa de Tese de Doutoramento de Valdinei 

Santos de Aguiar Júnior (no destaque). A Tese intitulada  

Crianças invisíveis ou invisibilidade do trabalho infantil: 

considerações sobre a relação infância-trabalho-saúde 
foi aprovada pela banca composta por Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos 

(orientador); Eguimar Chaveiro (UFG); Ricardo Gonçalves (UEG);  

Fatima Sueli Neto Ribeiro (UERJ); Rosangela Gaze (UFRJ);  

Maria Cristina Strausz (ENSP); Renato Bonfatti (ENSP);  

Maria Helena Barros de Oliveira (ENSP). 

Siga Valdinei, em breve, na Coluna Opinião  
 

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 25/10/2019 - 6ª feira - 09:00 às 13:00h 

Oficina Temática 

A LUTA SINDICAL pela SAÚDE  
na CONJUNTURA ATUAL 

 Debate com Dirigentes Sindicais 

Metalúrgicos – Bancários – Comerciários  

Telecomunicações – Agentes de Endemias 

Asseio e Conservação – Saúde – Previdenciários    

Coordenação Hermano Castro 
  
  

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 27/07/2019 - Oficina Temática:  
Defesa de Tese de Doutorado de Valdinei  Santos de Aguiar Junior (no destaque) 

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 

Fórum Intersindical  

Democracia participativa pela saúde no trabalho 

 Foto: Marcel Caldas 
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