
 
 
 
 

 
  
 
 

A cachaça 51 começou a ser produzida em 1951, daí seu 
nome. Porque a 51 virou uma boa ideia ainda estamos 
pesquisando. Provavelmente alguém, em algum momento, 
resolveu beber com outro alguém a 51 e alguém falou p’ra 
outro alguém que beber a 51 era uma boa ideia.  
Colou (a ideia). Parecido com o que ocorreu no início da 
Revolução Industrial quando alguém falou p’ra outro alguém 
que defender a saúde do trabalhador seria uma boa ideia. 
Afinal, trabalhadores e trabalhadoras, muitas vezes ainda 
crianças, adoecendo e morrendo aos borbotões não era uma 
boa ideia para a reprodução e perpetuação do capital.  
Na lógica do capital, explorar a força de trabalho até exaurir 
suas forças e sua dignidade, tudo bem, mas seria uma boa 
ideia que houvesse um certo limite para isso.  
O surgimento da legislação trabalhista, especialmente, de 
proteção da saúde do trabalhador, foi uma boa ideia dos 
capitalistas, espécie de cachaça 51 para amenizar a 
possibilidade de revolta das massas à medida que avançava a 
organização dos trabalhadores. De certo modo, a boa ideia do 
capital era, também, uma boa ideia para os trabalhadores.  
Afinal, trabalhador quer trabalhar, sem adoecer e morrer, 
para viver seus sonhos e reproduzir sua prole.  
E, assim, sustentar o proletariado, sua classe.  
Classe que sonha com uma vida melhor do que a que se lhe 
impõe. Ocorre que passaram-se dois séculos e a boa ideia do 
capital, segundo ele próprio, passou a ser uma ideia que custa 
caro. Pouco a pouco foram travando a evolução de legislações 
mais protetivas da saúde, especialmente nos quesitos de 
intensificação do trabalho, com repercussão na (perda da) 
saúde mental e do sistema osteomuscular. 
A saúde do trabalhador deixou de ser uma boa ideia para o 
capital, vide o que ocorre hoje no Brasil com a Reforma 
Trabalhista. A própria incursão do capital sobre a (antes) 
classe proletária, no sentido de transformá-la em 
empreendedores de si mesmos, mostra que a saúde do 
trabalhador deixou há muito de ser uma boa ideia. 
Não sabemos se o leitor, mesmo que atento, observou que este 
é o Boletim nº 51. Que boa ideia, em matéria de saúde do 
trabalhador, podemos trazer para o debate?             
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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.  

 

Se, antes da Reforma Trabalhista, a luta sindical pela saúde 
do trabalhador era uma ideia, digamos, mais ou menos boa, 
como torná-la, agora uma boa ideia de verdade?  
Observamos, durante as últimas décadas que a saúde do 
trabalhador ocupava uma pauta secundária na agenda das 
lutas sindicais. Muita coisa se conquistou, é verdade, mas o 
padrão de adoecimento, afastamento por acidente e doença e 
morte pouco mudou nos últimos 40 anos.  
Vencida pelo movimento sindical a reivindicação salarial das 
jornadas de greve, logo a saúde do trabalhador - melhoria das 
condições, ambientes e processos de trabalho - retornava ao 
seu lugar secundário na luta. No quesito saúde do trabalhador, 
convenções e acordos coletivos de trabalho, redundantes e 
repetidores da legislação foram, na maior parte das vezes, 
sempre majoritários (e infrutíferos) nas negociações.  
Ações judiciais coletivas, relacionadas à saúde, em grande 
parte, voltadas para a questão da insalubridade e 
periculosidade e pouca relevância das diretorias de saúde do 
trabalhador nos sindicatos, mesmo aqueles mais fortes, foram 
a tônica dos últimos anos. E, sem dar trégua, os indicadores de 
perda da saúde, ora se mantiveram, ora aumentaram. 
Todavia, saúde do trabalhador pode ser, ainda, uma boa ideia. 
Entre as dezenas de milhões de desempregados, 
subempregados, empreendedores, autônomos, informais 
quantos foram comerciários, metalúrgicos, bancários, 
industriários em geral, operários da construção civil, 
trabalhadores da saúde, da educação e do transporte? 
Onde estão estes trabalhadores. Por onde andam em suas 
solidões, muitas vezes, talvez na maior parte, de sofrimento. 
Pensar nessa galera de homens e mulheres indo a pique é uma 
estratégia humanitária do sindicalismo, ele mesmo vivendo 
uma crise sem precedentes. Localizar essa rapaziada, dentro 
das categorias, buscar seus paradeiros e debater com eles 
aquilo que é a nossa vocação: saúde do trabalhador, pode ser 
uma boa ideia. Se a missão do Fórum Intersindical é formar e 
pensar a saúde, vamos tentar. Começar de novo.  
Se não der certo, paciência. Pelo menos não vamos dizer que 
foi por falta de tentativa. ■ ■ ■ 
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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”. 

Vigilância em saúde, trabalho e ambiente 
na cadeia produtiva da citricultura: 
perspectivas para o fortalecimento  

de práticas integradoras na microrregião 
de Bebedouro, São Paulo. 

 

continua 

Atualmente, o Estado de São Paulo é o maior centro citrícola do mundo, sendo inquestionável a relevância econômica da citricultura 
no Brasil. No período compreendido entre janeiro e setembro de 2017 o setor gerou 45.009 novos empregos no Brasil no cultivo de 
laranja, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) publicados pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (Neves e Trombim, 2017). O município de Bebedouro está localizado na macrorregião de Ribeirão Preto e possui na 
citricultura o centro do desenvolvimento local em decorrência do grande impacto das negociações citrícolas na geração de emprego 
e na renda da população e no desenvolvimento ambiental (Paulillo, 2006). Segundo dados do IBGE, o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do município é um dos mais altos dentro do Estado de São Paulo (0,780) (IBGE, 2010). 
Diante de um setor econômico de tanto sucesso, pode ser difícil imaginar que possa haver falhas em seus modelos de produção, no 
entanto, os dados apontam algumas possíveis irregularidades nesse sistema tão abrangente para a economia da região de Bebedouro, 
contabilizando 33 acidentes de trabalho somente nos anos de 2015 a 2019, de acordo com dados do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN). Este trabalho abordou a importância do estudo da vigilância em saúde, trabalho e ambiente no elo 
da produção agrícola da cadeia produtiva da laranja, pelo fato de os elos dessa estarem atrelados a vieses econômicos e políticos que 
dificultam a prática da vigilância durante as inspeções nas fazendas agrícolas, contribuindo para resultados menos abrangentes e 
eficazes para os trabalhadores expostos aos riscos ambientais pertinentes a essa atividade econômica.  
Com o objetivo de realizar uma sistematização e análise das práticas de vigilância em saúde, trabalho e ambiente que incidem sobre 
o elo da produção agrícola da cadeia produtiva da citricultura, destacando limites e possibilidades para fortalecimento de uma 
perspectiva de ação integrada da melhoria das condições de trabalho-saúde, foi realizada uma análise documental de 11 processos de 
inspeção elaborados por profissionais da microrregião de Bebedouro inseridos no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
(CEREST) de Bebedouro, no Grupo de Vigilância Sanitária, no Grupo de Vigilância Epidemiológica, no Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais e no Ministério Público do Trabalho.  

 

Igor Guimarães 

Santos* 

 
MODELO SIMPLIFICADO DA CADEIA PRODUTIVA DA 

CITRICULTURA DA MICRORREGIÃO DE BEBEDOURO, SP. 

 

 
        Fonte: Neves et al. (2010), adaptado pelo autor. 
 

Este estudo tem como foco o elo da produção agrícola, pois foi onde ocorreram os 
acidentes notificados no SINAN e foram objeto dos processos de inspeção citados 
anteriormente. Neste elo,  a produção da laranja tem início com a preparação do solo, 
utilizando maquinários agrícolas, aberturas das covas e o plantio das mudas 
(prevalecendo a forma mecanizada). O tratamento necessário à produção dessa fruta 
exige o uso de insumos químicos, como os fertilizantes e os agrotóxicos, haja vista que 
a fruta está sujeita ao aparecimento de doenças (Barbosa, 2012). A colheita dos frutos 
é manual e realizada por equipes de 45 a 50 pessoas acompanhadas por um 
responsável, que determina a quantidade de laranjas que um colhedor deve colher 
naquele dia de serviço, sendo que esse controle da produção é realizado no momento 
da pesagem. De modo geral, as fazendas da microrregião de Bebedouro distribuem a 
colheita em duas a três árvores de cada lado da rua central, somando, assim, de quatro 
a seis fileiras a serem colhidas  por cada trabalhador. Durante a colheita, as laranjas 
situadas nos galhos mais baixos são retiradas e colocadas em uma sacola, pendurada 
no corpo do trabalhador, enquanto as situadas nos galhos mais altos são colhidas com 
o auxílio de uma escada (Mascarin, 2006).  
 
 

 
Laranjal – Bebedouro/São Paulo – 2018 / Foto Igor 

 

A laranja é, então, transportada até os 
silos de armazenamento e, depois, para 
o setor de lavagem, onde são lavadas 
com água e uma solução sanitizante e 
depois selecionadas manualmente, 
separando as frutas deterioradas e 
verdes, enviadas para o setor de 
produção do pellet de polpa cítrica, das 
saudáveis, processadas no setor de 
extração e resultarão em suco com 
polpa, emulsão de água com óleo e 
fragmentos de casca da fruta, e  bagaço 
da laranja (Munhoz, 2009). 
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Igor Guimarães Santos 

Multiplicadores de 

Visat 

Pensando num Brasil 

mais digno 
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. 
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Diante da necessidade do uso de insumos químicos, da ergonomia e do trabalho 
manual nesse elo, pode-se notificar a ocorrência de acidentes de trabalho, que levaram 
às inspeções e geraram os documentos analisados neste estudo.  
Esses documentos apontaram parâmetros de não observância às normas e legislações 
pertinentes que regulamentam a relação entre o trabalho e a saúde, como a falta de 
capacitação dos trabalhadores no manuseio dos agrotóxicos, no local das lavanderias, 
no uso de EPI´s nas empresas, na infraestrutura adequada com chuveiro para banho 
ao final da jornada de trabalho, no não fornecimento de EPI´s com propriedades de 
hidrorrepelência, na não disponibilização de máscaras faciais nas atividades de 
pulverização manual de agrotóxicos, além de maquinários não apropriados para o 
serviço e armazenamento dos agrotóxicos em desacordo com normas técnicas e 
transporte irregulares. 
 

 
Tratamento inadequado de vasilhames de agrotóxicos - Bebedouro/SP – 2018 / Foto: Igor  

 

Sendo assim, esses processos analisados apontam para a melhoria das condições no ambiente 
de trabalho, já que a vigilância busca intervir nos processos e ambientes de trabalho, 
identificando os fatores que contribuem para situações de risco e para o aparecimento de 
agravos e desenvolvimento de doenças causadas no ambiente de trabalho da citricultura 
(Vasconcellos, Gomes, Machado, 2014). Para isso, é necessário que haja a intersetorialidade, a 
participação ativa e a comunicação constante dos diversos atores envolvidos nas práticas de 
vigilância para que as ações possam ser mais eficazes e direcionadas para cada ambiente de 
trabalho. Tal participação abrange não somente as instituições, mas também os próprios 

trabalhadores, que estão expostos aos riscos ambientais e ao modelo de produção 
agrícola, sendo atores fundamentais no desenvolvimento de ações de vigilância em 
saúde do trabalhador. Essa chamada participação social é feita pela articulação dos 
órgãos públicos com sindicatos, federações e confederações para o controle das ações 
de higiene, saúde, segurança e medicina do trabalho no campo da saúde do 
trabalhador. No entanto, apesar do ideal pretendido, vê-se, na prática, que a vigilância 
fica prejudicada devido a vieses políticos e econômicos que marcam a importância da 
citricultura na região estudada, limitando a identificação dos riscos ocupacionais e a 
fiscalização das ações relativas à garantia da saúde do trabalhador nas grandes 
fazendas, o que contribui para novas ocorrências de acidentes de trabalho e 
desenvolvimento de doenças ocupacionais, principalmente por intoxicação exógena 
devido à exposição aos insumos, nessa atividade econômica. Diante disso, sugere-se que 
mais estudos sejam realizados na área, de forma que possam abranger mais pessoas 
para compreender a importância da vigilância em saúde do trabalhador. ■ ■ ■ 

 

 

http://lattes.cnpq.br/5866802359517504
http://lattes.cnpq.br/6667046328737816
http://lattes.cnpq.br/9919942357089937
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continua 

Ele nos mostra a “monopolização do território e o território da monopolização”, onde são vistos números esclarecedores: cerca de 60 

mil trabalhadores, todos os anos, morrem de acidentes de trânsito; aproximadamente 700 mil casos de acidentes graves (notificados, 

por ano) no mundo concreto (e formal) do trabalho; 67 mil ocorrências de violência contra a mulher, a maioria de violência física.  

Muitas mulheres perdem parcialmente a visão, têm as mandíbulas fraturadas ou são obrigadas a circularem com o olho roxo.  

Em alguns casos, escondem o sorriso face aos seus dentes quebrados, em outros são atacadas em seus símbolos de reprodução da vida: 

seios mutilados, vaginas queimadas, identidades femininas violentamente desprezadas. Os números seguem esclarecendo a ordem 

problemática desse modelo econômico e modo de produção social contra as mulheres: 51,06% violência física; 31,10%, violência 

psicológica; 6,51%, violência moral; 4,86%, cárcere privado; 4,30%, violência sexual; 1,93%, violência patrimonial; e 0,24%, tráfico 

de pessoas.  

artigo  
do mês  Nº 2 Trabalho E... Território 

Eguimar Felício Chaveiro* 

Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos** 

Refletir a situação histórica atual, interpretar os principais problemas 

sociais do momento e organizar-se politicamente demandam 

compreender o vínculo entre trabalho e território. Isso tem uma 

explicação: ambos são componentes estruturantes da vida humana; 

ambos se ramificam no vasto campo do tecido social, como na dimensão 

ambiental, política, identitária, cultural, econômica. E ambos circundam 

as diferentes escalas, desde a geopolítica, na qual se expressa o 

estrategismo de domínio e de conflitos dos países; e a da ação, mediante 

a qual  o sujeito forja a vida rente, concreta, relacional, desde a moradia, 

passando pela mobilidade, incluindo o lazer, o afeto, a subjetividade. 

Pode-se então dizer: trabalho e território medeiam a vida humana, todos 

os sujeitos estão implicados  em situações de trabalho e em dimensões 

territoriais. Se tudo passa pelo trabalho e se tudo passa pelo território, 

um atravessa o outro - e ambos se vinculam e se implicam -. A oferta de 

empregos; a localização de uma indústria; as lavouras agrotoxicais e sua 

relação com a devastação de águas e com um estilo de música 

“universitário”; as funções e os conflitos urbanos e o dispêndio da 

energia física de trabalhadores no rush do trânsito ao som de estilos 

universitários ou não; e o processo migratório inter-regional, 

internacional, ou mesmo de sentido rural-urbano, incluindo a densidade 

de técnicas, cuja trilha sonora da desterritorialização, espécie de marcha 

fúnebre, demonstram esse vínculo implacável. 

Território e trabalho se entrelaçam nas semânticas contraditórias das 

reformas. A reforma agrária que nunca foi feita e garante a cova rasa do 

sem-terra como parte do latifúndio, lembrando João Cabral de Melo 

Neto. E a reforma trabalhista que nunca deveria ter sido feita, que 

garante ao trabalhador a cova rasa em vida.   

E mais: problemas estruturais do modelo tóxico, patológico e assassino 

da economia capitalista, baseada na “ciranda financeira”, com rotação 

de trilhões de capitais em pequenas temporalidades, encorpado pela 

sedimentação da agricultura química e de precisão e pela influência das 

inovações científicas e dos objetos tecnológicos no formato de redes 

moduláveis. Todas a favor do contra. Contra a distribuição de riqueza, 

contra a distribuição de direitos humanos, contra a distribuição de 

solidariedade e, enfim, contra a distribuição de ternura.  

Todavia, como não existe o totalitarismo perene do 

arbítrio e da opressão, as relações viscerais entre 

trabalho e território, noutro polo, ensejam diferentes 

movimentos de resistência, de combates e de 

enfrentamentos a esse modelo, como a agroecologia, os 

movimentos antiglobalização, “ocuppy”, Sem-Terra, 

Sem-Teto, juvenis - e tantos outros -. Evoé! Hoje vários 

movimentos sociais, entre os quais o MST e também de 

povos indígenas e quilombolas, lutam pelo território, pois 

veem que nele se situam a terra, as possibilidades de 

trabalho, as condições de reprodução da vida e de 

soberania. Terra, território e trabalho - TTT - são pilares 

da vida e, se são, substanciam o SER. 

Daí, torna-se urgente a esses Movimentos fazerem a 

interpretação das relações de força de um território; se 

veem, por exemplo, motivados a compreender os sentidos 

da colonização e a “pilhagem territorial” (Perpetua, 

2016) empenhadas em desmantelar modos de vida, como 

ocorreu na África; e saberes, línguas, como na América 

Latina. Perguntem em assembleias, reuniões e suas 

pautas diárias: quem são os donos do território 

amazônico? Quem protege a floresta? Quem deve ser 

dono da riqueza do trabalho? Pode alguém exterminar 

línguas, saberes, práticas em nome de um tipo de 

economia?  

Por isso, a luta pelo trabalho supõe a luta pelo território, 

essa supõe aquela. Características e resultados originados 

desse modelo econômico, a partir da profunda 

concentração de capitais dos conglomerados empresarias, 

industriais e de serviços, são bem delineadas pelo 

geógrafo paulista, Ariovaldo Umbelino de Oliveira. 

Série O Trabalho E... 
Nº 1 Trabalho E Corpo 

http://www.compromissoeatitude.org.br/dados-e-estatisticas-sobre-violencia-contra-as-mulheres/
http://www.compromissoeatitude.org.br/dados-e-estatisticas-sobre-violencia-contra-as-mulheres/
http://www.compromissoeatitude.org.br/dados-e-estatisticas-sobre-violencia-contra-as-mulheres/
http://musicapoesia.blogspot.com/2006/07/poema-de-joo-cabral-de-melo-neto.html
http://musicapoesia.blogspot.com/2006/07/poema-de-joo-cabral-de-melo-neto.html
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/06/130625_impacto_occupy_gm
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/144985
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/144985
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O modelo, tal como essa sociedade que possui braços mundiais, repercute em diversas identidades: em 2016 ocorreram 106 casos de 

suicídio indígena e 118 assassinatos. A repercussão do modelo concentrador e homicida pode ser visto no aumento de casos de depressão; 

de transtorno de pânico, fóbico e de ansiedade. Muitos autores, militantes, e professores avaliam que a economia que patologiza é a mesma 

que explora o trabalho, hiperprecariza-o, gera o desemprego estrutural, cria o medo de futuro na juventude trabalhadora e monopoliza o 

território em nome dos conglomerados, dos latifundiários e dos países fabricantes de guerra. A articulação entre trabalho e território dá 

conta que a organização do trabalho, as condições e os produtos realizados por Ele, criam a dinâmica territorial, essa mesma dinâmica que 

possibilita, limita, normatiza toda a ação do trabalho. Pode-se então ler o território pelo trabalho e ler o trabalho pelo território. Essa 

leitura é uma bússola central para ler a sociedade, suas contradições, suas ambiguidades; e para encadear a energia e o fermento das lutas 

dos trabalhadores. Como nas primeiras navegações, trabalho e território são a bússola para navegações de conquista distinta das originais: 

aquelas que conquistarão a dignidade humana no trabalho e na ocupação do território.  

 

 Nº 2  Trabalho e território 

A dimensão social da existência, em toda a sua abrangência, ao passar pela articulação 

entre território e trabalho, elucida: se o território é o lugar do monopólio, da concentração 

de riqueza e do domínio geopolítico, é, igualmente, o lugar das organizações, das lutas, da 

emancipação. Se há uma necessidade de o trabalhador produzir uma consciência de sua 

identidade social, isto é, reconhecer-se como trabalhador, há a necessidade de interpretar 

as intenções, as estratégias concretas, ideológicas e imaginárias dos atores que dominam, 

exploram, apropriam-se do trabalho e do território.  

Se a riqueza do trabalho depende do território, a emancipação do trabalhador é 

territorialmente configurada. Assim, a luta de classes, as lutas identitárias nas quais 

envolvem gênero, raça, etnia, sexo - e outros componentes fundamentais do ser humano - 

cobram o exame das tensões territoriais; essas tensões que atravessam a vida de todos e 

que, no caso das sociedades mundializadas contemporâneas, esmagam a vida e devoram o 

território. Numa visão clássica, território e Estado quase são sinônimos.  

Havia, nesta visão,  a imagem pela qual o território era a casa do Estado, o Estado o ente 

superior do território. Essa perspectiva tratava o povo, ou a população, juntamente com a 

lei e os organismos de preservação do Estado, como o exército, os componentes de 

sustentação do território. Hoje, contudo, a visão de território supõe os conflitos, as 

disputas, as relações de força que não residem apenas no Estado, mas na energia social que 

dinamiza as relações de trabalho, de cultura e da consciência coletiva e dos grupos. ■ ■ ■ 

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!  
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Promulgada em 13/07/2017, iniciou em 11/11/2019 a vigência da Lei 
13.467/2017, conhecida como “Reforma Trabalhista”, que tinha por 
objetivo, segundo justificativa encaminhada pelo Ministro do Trabalho 
Ronaldo Nogueira ao então Presidente Michel Temer, “aprimorar as 
relações do trabalho no Brasil, por meio da valorização da negociação 
coletiva entre trabalhadores e empregadores, atualizar os mecanismos 
de combate à informalidade da mão-de-obra no país, regulamentar o art. 
11 da Constituição Federal, que assegura a eleição de representante dos 
trabalhadores na empresa, para promover-lhes o entendimento direto 
com os empregadores, e atualizar a Lei n.º 6.019, de 1974, que trata do 
trabalho temporário”. 
Traz, ainda, vários argumentos para sustentar a necessidade da Reforma, 
entre eles, que: No Brasil temos um nível elevado de judicialização das 
relações do trabalho, o que é retratado pela quantidade de ações 
trabalhistas que anualmente dão entrada na Justiça do Trabalho. Na 
grande maioria das ações trabalhistas a demanda reside no pagamento 
de verbas rescisórias. A falta de canais institucionais de diálogo nas 
empresas que promovam o entendimento faz com que o trabalhador só 
venha a reivindicar os seus direitos após o término do contrato de 
trabalho. Com isso, problemas que poderiam ser facilmente resolvidos 
no curso do contrato de trabalho vão se acumulando, para serem 
discutidos apenas ao término do vínculo empregatício, na Justiça do 
Trabalho.”  
Sobre este tema, se manifestaram Valdete Souto Severo e Jorge Luiz 
Souto Maior, In “Manual da Reforma Trabalhista, Pontos e 
Contrapontos”, páginas 17 e 19: 
Objetivo declarado  
Difundiu-se a notícia de que a ‘reforma’ trabalhista adviria para: a) 
eliminar a insegurança jurídica; b) gerar empregos (ou reduzir o 
desemprego); c) não eliminar ou reduzir direitos; d) respeitar a 
Constituição; e) autorizar a flexibilização, como forma de melhorar a 
vida dos trabalhadores; f) modernizar a legislação, acompanhando a 
evolução tecnológica; e g) fortalecer a atuação sindical.  
Objetivo real  
Como nenhum dos objetivos apontados acima pode ser alcançado pela 
Lei 13.467/2017, seu objetivo não é outro senão fragilizar a classe 
trabalhadora, retirar direitos trabalhistas e impedir o acesso do 
trabalhador à Justiça do Trabalho.” (grifo nosso) 
É Forçoso concordar com essas resumidas linhas. A Reforma Trabalhista 
nunca teve por objeto “modernizar relações”, “gerar empregos”, ou 
“eliminar insegurança jurídica”. Muito ao contrário, menos de dois anos 
de sua vigência já se percebe que o desemprego aumentou, as relações de 
trabalho se precarizaram ainda mais, e uma de suas consequências mais 
graves se verifica na queda drástica na distribuição de ações trabalhistas.  
É que, com a possiblidade do pagamento de honorários periciais e 
advocatícios pelos reclamantes, mesmo beneficiários de gratuidade de 
justiça, o trabalhador, inseguro, deixou de procurar a Justiça do Trabalho. 
A limitação do acesso à Justiça é, sem dúvida, um dos aspectos mais 
graves, com alguns requintes de crueldade, impostos aos trabalhadores 
pelo legislador, impondo-se seu combate com os instrumentos legais 
disponíveis, como veremos a seguir. 
 

PERFIL 

SINDICAL 
A Reforma Trabalhista e a Afronta 

ao Princípio do Direito de Ação 
CCaarrllooss  HHeennrriiqquuee  

CCaarrvvaallhhoo  [[KKiiqquuee]]  
AAddvvooggaaddoo  ttrraabbaallhhiissttaa  ee  ssiinnddiiccaall  

Contexto da aprovação da Lei 
Vale a pena mencionar que as profundas alterações de que tratamos não 
poderiam ocorrer se não fosse o momento político por que passava o Brasil (e 
ainda passa) quando a mesma foi proposta e rapidamente aprovada. 
É fato histórico quase inconteste no Brasil e entre juristas renomados que, em 
31/08/2016, a Presidente da República, Dilma Roussef, sofreu impeachment 
sem que qualquer crime de responsabilidade fosse imputada à mesma, sendo 
notório que as chamadas “pedaladas fiscais” não só não se realizaram, como 
não se enquadram nos dispositivos da Lei 1.079/50 (dos crimes de 
responsabilidade). Não é demais mencionar que a Câmara Federal era 
presidida pelo provável maior corrupto da história da Casa, o Deputado 
Eduardo Cunha, tendo decidido pelo processamento do pedido de 
Impeachment após a bancada do partido de Dilma ter decidido votar a favor da 
cassação do deputado por quebra de decoro parlamentar.  
Após o ilegal afastamento de Dilma, instaurou-se no país período de grande 
efervescência política, em que predominou a negação de tudo o que os 
governos Lula e Dilma promoveram por 13 anos, sendo curioso notar que uma 
das questões que ganhou relevo no período foi a busca pela derrubada das 
conquistas históricas dos trabalhadores, tidas, a partir de então com maior 
força pela grande mídia (tradicional porta-voz do empresariado e do mercado 
financeiro no país), pelo Congresso e pelo Judiciário como “privilégios” e 
“causadoras de desemprego”. É neste contexto que a proposta de Reforma 
Trabalhista é apresentada ao Congresso. Inicialmente contendo cerca de uma 
dezena de artigos, é considerada a chance que o grande empresariado, 
principalmente o industrial e do mercado financeiro, para impor sua agenda de 
retirada de direitos dos trabalhadores, o emparedamento do Judiciário 
Trabalhista, acusado de “militante”, o enfraquecimento dos sindicatos, e o 
mais grave: a severa restrição dos direitos dos trabalhadores ao acesso à Justiça 
do Trabalho. O resultado, sabemos: mais de uma centena de dispositivos legais 
alterados da CLT, que restou desfigurada, retirando vários direitos, como as 
“horas in itinere”, as horas extras para teletrabalho, entre outras; flexibilização 
desenfreada, com a legalização expressa da mão de obra terceirizada, entre 
outras; e, por fim, o que é objeto deste estudo, o fim da gratuidade da Justiça 
do Trabalho. 

Resistir à Reforma - qual estratégia? - evitar o STF 
Cerca de um ano depois da aprovação da lei, já escaldados pelas primeiras 
manifestações do Supremo Tribunal Federal, os setores progressistas que 
defendem a inconstitucionalidade da Lei 13.467/2017 – Centrais Sindicais, 
MPT, Sindicatos, Associação de Juízes – iniciaram reuniões para traçar a 
melhor estratégia de defesa dos direitos dos trabalhadores. E, então, por 
incrível que possa parecer, a proposta mais importante que daí surgiu foi: 
evitar o ajuizamento de ADIs.  
Isso porque, antes mesmo da Reforma Trabalhista ser aprovada, o STF já 
demonstrava que seu posicionamento majoritário vai ao encontro dos 
apoiadores da flexibilização das leis trabalhistas. Não é animador que o STF 
tenha concluído pela inconstitucionalidade de dispositivo da Lei 13.467/2017 
quando, por maioria de votos, julgou procedente a ADI 5938 para declarar 
inconstitucional o artigo da CLT reformada que admitia a possibilidade de 
trabalhadoras grávidas e lactantes desempenharem atividades em locais 
insalubres. Tal fato não traz esperança aos trabalhadores, tamanha a atrocidade 
que representava esta nova situação, inadmissível sob qualquer ângulo.  
Ou seja, o quadro atual é de desesperança dos trabalhadores diante do Supremo 
Tribunal Federal, tendo em vista sua composição majoritariamente favorável à 
Reforma Trabalhista. 
 
 
 

continua 
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Diante de tal quadro, optaram os setores progressistas por outra estratégia, a do 
oferecimento de arguições incidentais pelo controle difuso de 
inconstitucionalidade, para que o Judiciário amadureça as novas teses, 
havendo tempo de discussão que não houve para a aprovação da Reforma 
Trabalhista, podendo os diversos Tribunais Regionais do Trabalho pelo país 
formarem suas convicções, levando-as ao TST, e, somente em última 
instância, sendo o caso, possa ser submetida, em grau de Recurso 
Extraordinário, ao STF.  
Outra estratégia a ser usada seria constar arguições em que a Reforma 
Trabalhista ofende diversas Convenções da OIT, das quais o Brasil é 
signatário. Seria outra forma de se evitar o julgamento pelo STF. 

A ADI 5766 
Ocorreu, porém, que, mesmo antes de os setores progressistas chegarem a tal 
conclusão, antes do início da vigência da Lei 13.467/2017, a Procuradoria 
Geral da República ofereceu, perante o STF, Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI 5766), sobre o constitucional direito à jurisdição e 
à ampla defesa. Transformação trazida pela nova lei tão grave quanto à 
possibilidade de mulheres grávidas trabalharem em ambientes insalubres. Mas 
veja-se que, como dissemos acima, a esperança dos trabalhadores em manter a 
higidez de seus direitos esbarra nas posições conservadoras dos Ministros do 
STF. Assim foi que, malgrado a comunidade acadêmica e jurídica esperasse 
do Ministro Relator, Luiz Roberto Barroso, advogado e professor antes de 
assumir a vaga no STF, notabilizado por ser constitucionalista e defensor dos 
direitos humanos, proferiu voto diferente que afastasse a violência - objeto 
daquela ação -. Utilizando-se de argumento voltado para o custo da 
administração da Justiça do Trabalho e dados equivocados, o voto do Ministro 
Barroso conclui que ações trabalhistas são, em sua maioria, objeto de má-fé de 
advogados inescrupulosos que se enriquecem graças à invenção de ações 
temerárias e oportunistas. A “proteção, fora da justa medida, desprotege”, diz 
ele. Após seu voto obteve apoio, já praticamente declarado, dos Ministros Luiz 
Fux e Gilmar Mendes. Mas há que se buscar esperança. E tal esperança se 
obtém através do primoroso voto divergente do Ministro Edson Fachin, que 
julgou procedente a ADI, passando a transcrever trechos do voto: “Além da 
Constituição da República, o direito fundamental de acesso à Justiça também 
é protegido por normas internacionais, notadamente pelo artigo 8º da 
Convenção Interamericana de Direitos Humanos, também conhecida como 
Pacto de São José da Costa Rica, que assim dispõe: “Art. 8º Toda pessoa tem 
direito de ser ouvida, com as garantias e dentro de um prazo razoável, por um 
juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal contra ela, ou 
para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, 
trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza.” Trata-se, indubitavelmente, de 
garantia fundamental cuja previsão em normas internacionais indica sua 
dúplice eficácia em nosso ordenamento jurídico-constitucional, a reforçar, de 
forma contundente, a proteção ao direito fundamental à gratuidade da 
Justiça. ... A defesa em juízo de direitos fundamentais que não foram 
espontaneamente cumpridos ao longo da vigência dos respectivos contratos 
de trabalho, em muitas situações, depende da dispensa inicial e definitiva das 
custas do processo e despesas daí decorrentes, sob pena de não ser viável a 
defesa dos interesses legítimos dos trabalhadores. ...  
É preciso restabelecer a integralidade do direito fundamental de acesso 
gratuito à Justiça Trabalhista, especialmente pelo fato de que, sem a 
possibilidade do seu pleno exercício por parte dos trabalhadores, é muito 
provável que estes cidadãos não reúnam as condições mínimas necessárias 
para reivindicar seus direitos perante esta Justiça Especializada. Assim 
sendo, impõe-se, nesse contexto, uma interpretação que garanta a máxima 
efetividade desse direito fundamental, sob pena de esvaziar-se, por meio de 
sucessivas restrições, ele próprio e todos os demais direitos por ele 
assegurados. ... 

O desrespeito das relações contratuais, no ambiente laboral, exige por 
parte do legislador ordinário que sejam facilitados, e, não, 
dificultados, os meios legalmente reconhecidos para que os 
trabalhadores possam ver garantidos os seus direitos fundamentais de 
origem trabalhista. O benefício da gratuidade da Justiça é uma dessas 
garantias fundamentais, cuja finalidade precípua foi, na linha das 
constituições brasileiras anteriores, dar máxima efetividade ao direito 
fundamental de acesso à Justiça por parte dos titulares de direitos 
fundamentais que não estejam em condições de arcar com os custos 
financeiros de uma demanda judicial. (...) O direito fundamental à 
gratuidade da Justiça, notadamente atrelado ao direito fundamental de 
acesso à Justiça, não admite restrições relacionadas à conduta do 
trabalhador em outro processo trabalhista, sob pena de esvaziamento 
de seu âmbito de proteção constitucional. A conformação restritiva 
imposta pelas normas ora impugnadas afronta não apenas o próprio 
direito fundamental à gratuidade, mas também, ainda que de forma 
mediata, os direitos que esta garantia fundamental protege, o que se 
apresenta mais concreto com a invocação do direito fundamental ao 
acesso à Justiça e dos direitos sociais trabalhistas, eventualmente, 
desrespeitados nas relações contratuais respectivas. O direito 
fundamental à gratuidade da Justiça encontra-se amparado em 
elementos fundamentais da identidade da Constituição de 1988, dentre 
eles aqueles que visam a conformar e concretizar os fundamentos da 
República relacionados à cidadania (art. 1º, III, da CRFB), da 
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB), bem como os 
objetivos fundamentais de construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária (art. 3º, I , da CRFB) e de erradicação da pobreza e da 
marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais (art. 
3º, III, da CRFB). ... Assim sendo, o pedido da presente ação direta de 
inconstitucionalidade deve ser julgado procedente." 
Ainda falando de esperança (“a última que morre”), e demonstrando a 
acertada estratégia dos setores progressistas de evitar o controle direto 
de inconstitucionalidade dos dispositivos da Reforma Trabalhista, 
optando pela arguição difusa, o TRT da 1ª Região acaba de acolher 
(06/06/2019), incidente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 
reformado da CLT, ainda pendente do Ministro Barroso.  
O emocionante voto da Desembargadora Giselle Bondim Lopes 
Ribeiro, nos autos do processo nº 0101572-20.2018.5.01.0000, vale a 
pena ser visto.  

Conclusão 
Tratamos de ofensa ao Princípio Constitucional do acesso à Justiça, 
insculpido no art. 5º, XXXV, e do direito constitucional à gratuidade de 
justiça (art. 5º, LXXIV), ambos consequências do respeito básico à 
dignidade da pessoa humana, fundamento da República, conforme o 
art. 1º, III, todos da Constituição Federal. Tratamos de esperança e de 
desesperança. O momento é de grande dificuldade. Mas há caminhos a 
seguir no rumo da garantia do Princípio da Proteção, essencial ao 
Direito do Trabalho, como vimos acima. É tempo de resistência! Diante 
de uma lei que, nas palavras de Valdete Souto Severo, “não é uma lei 
trabalhista. Suas regras, porque ferem a proteção que justifica e 
legitima a existência do Direito do Trabalho, são qualquer coisa, 
menos normas jurídicas trabalhistas. ... Expressam um desejo de 
destruição que certamente será rechaçado por quem lida diariamente 
com essa relação social, por quem convive com trabalhadores que 
relatam situações de doença, assédio, desrespeito e descumprimento 
contumaz de direitos elementares, por todos aqueles que tem a missão 
institucional de seguir aplicando o Direito do Trabalho à luz de uma 
ordem de valores claramente estabelecida desde a gênese desse ramo 
do Direito, e fortalecida pela Constituição de 1988”. ■ ■ ■ 

A Reforma Trabalhista e a Afronta ao Princípio do Direito de Ação – Kique Carvalho 

https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/721915745/arguicao-de-inconstitucionalidade-1015722020185010000-rj/inteiro-teor-721915795?ref=serp
http://www.justificando.com/2017/08/21/por-que-nao-devemos-aplicar-reforma-trabalhista/
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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. ■■■ 

Jeliel 

Diamantina. Caminhava junto à amiga Celma - educadora - e sobrinho 
Leo - sanitarista e aprendiz de geógrafo - na Praça do Mercado Velho 
quando me sugeriram entrevistar artesão à margem do circuito 'formal' de 
inclusão social da tradicional feira de artesanato. Encontramos o simpático 
Jeliel e seus brinquedos de latinhas: aviões, instrumentos musicais, quebra-
cabeças. “Há 15 anos rodo o mundo e moro na rua. Conheço praticamente 
todo o Brasil, morei entre 2015 e 2017 em Copacabana/Pavão. No Sul não 
fiquei muito tempo não, não aguentei o frio. Moro há dois meses na 
rodoviária de Diamantina e trabalho onde tem eventos. Aprendi a produzir 
artesanato com material reciclável para sobreviver.” Orgulhoso, descreve 
espontaneamente o processo de trabalho: “Qualquer criança pode 
manusear sem risco de se contaminar ou machucar. Pego a latinha, limpo, 
coloco no sabão em pó, depois no álcool para esterilizar e deixo secar. Faço 
os brinquedos, aparo as pontinhas. Deixo as marcas das latinhas”. Enquanto 
conversávamos, Jeliel continuava seu trabalho com agilidade e firmeza. Em 
dias de muito movimento tem dificuldade de garantir as entregas. Muitos 
clientes chegaram. “Quando não encontram o que procuram, para garantir a 
venda, proponho um adiantamento de metade do preço mas em geral não 
aceitam.” Como muitos de 'nossos anônimos', iniciou a labuta aos sete anos 
na fazenda da família. Ao perder a mãe biológica, ele e nove irmãos foram 
adotados por madrinha e dona da fazenda (separada do marido por 
violência doméstica). Trabalhavam na ordenha e, mais crescidos, na 
colheita de café, plantação de cana, produção de cachaça e rapadura. 
“Nunca cortei cana. Madrinha não deixava; crianças não podiam trabalhar 
cortando. Estudei até a 8ª série.” Jeliel Ricardo de Oliveira, 33 anos, nasceu 
em Itamarandiba/(Alto) Vale do Jequitinhonha/Sudeste MG. O Vale do 
Jequitinhonha integra o grupo de regiões com os piores indicadores de 
desenvolvimento humano-IDH. Itamarandiba, rankeada entre as 'mais 
favorecidas', possui 25,5% de adultos analfabetos/fundamental incompleto. 
Aos 16 anos saiu da fazenda e empregou-se como montador de estruturas 
metálicas em parque de diversão itinerante. Depois, trabalhou como 
'avulso' em circo, inclusive do Beto Carrero, montando maquinário, tendo 
realizado curso financiado pelo patrão. Neste trabalho sofreu um acidente 
grave. “Quando limpava a lona, a estrutura desmontou e o cinto que me 
segurava (vagabundo!) não sustentou e caí de altura de 16m em cima de 
estrutura pontiaguda que perfurou diversos órgãos.” Levanta a camiseta e 
mostra grande cicatriz abdominal cujo aspecto sugere ocorrência de 
deiscência de sutura. “Não pude trabalhar por longo tempo. Desempregado, 
decidi morar na rua. Foi aí que conheci Jean Wyllys. Em Copacabana.” 
'Acidentes' em circos, envolvendo artistas, não costumam ser eventos 
anônimos. Trabalhadores que se acidentam durante a montagem de suas 
estruturas seriam tão visíveis? 'Avulsos' também trabalharam no 'famoso' 
incêndio (503 mortes) do Gran Circus Norte-Americano em Niterói (1961).  

Jeliel continua: “Estou casado com Dona Encrenca - 
não pede pra dizer o nome não - há 15 anos. Ela faz 
artesanato de linha, sempre viaja comigo, mas não 
tenho filho com ela. Gosto da Dona Encrenca, mas 
nunca falo que a amo. Nunca fala p'ra pessoa que você 
a ama porque se falar ela pisa. Meu filho (14 anos) é 
da minha ex-esposa que se chama Rosangela, está 
registrado, estuda, sustento, tudo direitinho; quando 
viajamos fica com os avós. É só esse que conheço, não 
sei se tem outros por aí.” Risos dos transeuntes, 
atraídos pelo 'clima' animado, polvilhavam nossa 
entrevista. Um cliente, que se apresentou como 
militar da aeronáutica, pediu-lhe para 'corrigir' o 
formato do "14-BIS". Jeliel negou. Ao lhe sugerir 
que interrompesse nossa conversa e fosse buscar 
material para executar as mudanças, olhou-me com 
firmeza: “Não vou fazer nada, porque a arte é minha! 
Aprende isto: A arte é tua! Você decide como quer 
fazer. O que mais gosto de fazer mesmo é pensar. 
Também assisto filmes, leio (adoro) e ouço música 
sertaneja.” Mostra o livro que está lendo: "O 
peregrino" (John Bunyan). “Sonho que essa 
sociedade tome vergonha na cara, olhe para nós como 
olha para si mesmo, que todo mundo seja igual. Apesar 
das dificuldades nunca desanimo. Se for discriminado 
não fala nada, erga a cabeça!”. Algumas falas de 
Jeliel nos pareciam 'descoladas' de sua realidade. 
Estaria fantasiando? E se estivesse? Adoramos sua 
capacidade de abstrair a dura realidade. Obrigada 
por nos tirar da mesmice protocolar! As "lições de 
Jeliel" provocavam reflexões, transpareciam em 
nossos olhares, iluminavam saberes...  ■ ■ ■ 

Entrevista concedida a 
Rosangela Gaze  

em outubro de 2019. 
Colaborou 

Ana Carolina Sousa Alves. 

lições de um artesão de brinquedos de latinhas 
 

 

 

 

 

Fotos: Leonardo Varon Gaze  

https://www.feriasbrasil.com.br/mg/diamantina/mercadomunicipalmercadovelho.cfm
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/itamarandiba_mg
https://www.tuasaude.com/deiscencia-de-sutura/
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/05/brasileiras-estao-entre-acrobatas-feridas-em-acidente-em-circo-nos-eua.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia_do_Gran_Circus_Norte-Americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/14-bis
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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. 

 Seção de filmes e documentários. Hoje a seção propõe um documentário em 3 partes (1975/77/79):   
 

A Batalha do Chile 
(de Patricio Guzmán / Chile) 

A escolha desta seção deu-se, em função de dois personagens do noticiário da semana de 28/10/2019: Gustavo Bebbiano e Sebastián Piñera.   
Gustavo Bebbiano (recordando) 

Até 2017, Gustavo Bebianno era um advogado sem grande exposição pública. Foi quando conseguiu furar um bloqueio de dois anos de tentativas frustradas para se 
aproximar e conquistar a confiança do então deputado Jair Bolsonaro - de quem era um fã e com quem partilhava do mesmo nacionalismo e admiração pela ditadura 

militar (1964-1985). Dali em diante, Bebianno virou o braço-direito de Bolsonaro. Não apenas como consultor jurídico. Mas também como operador político. Após a vitória 
eleitoral de Bolsonaro, Bebianno recebeu o prêmio pela sua dedicação: foi indicado para ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência.  

Gustavo Bebbiano (notícia da semana, por ele mesmo) 
É com muita perplexidade que [...] assistimos a esse show de palhaçadas [...] Não vejo como o governo dele possa chegar ao final de uma maneira normal, pacífica, porque ele 

e os filhos alimentam essa beligerância [...] Vejo a gestão Jair Bolsonaro como irresponsável e desgovernada [...] Por conta desse quadro muito preocupante, não vejo como 
ele possa chegar ao fim de maneira pacífica [...] Ou ele vai buscar a ruptura institucional, ou vai renunciar ou vai acabar recebendo processo de impeachment, porque é 

impossível se manter mais três anos nesse ritmo [...] tem de ouvir pessoas normais. E não loucos. Ou ele muda radicalmente seu comportamento, afasta os filhos e passa a 
ouvir pessoas racionais e adultas, ou ele não vai terminar bem. Ou vai renunciar, dar uma de Jânio Quadros, ou vai sofrer impeachment ou ele próprio vai tentar ruptura 
institucional [...] É o que o núcleo duro dele fala, é o que ele fala [...] As pessoas vinculadas diretamente a ele falam isso. Ele não diz o contrário. ... O Eduardo e o Carlos 

falam em ruptura institucional. O presidente em algum momento desdisse? Deu alguma manifestação contrária a isso? Não, ele silencia. O Brasil está caminhando para um 
lugar muito pantanoso, escuro e perigoso. Do jeito que esse núcleo duro do presidente se manifesta, vão fazer uma guerra civil? Olavo diz que tem de eliminar toda a 

oposição. O que significa eliminar a oposição? Diz que tem de fechar os partidos de esquerda. [...] O que eu não podia imaginar é que com ele seria esse desarranjo mental o 
tempo inteiro. Não podia imaginar que o Brasil seria gerido de maneira tão irresponsável [...] tudo indica que ele vai tentar. É muito preocupante. Uma simples tentativa 

pode gerar muito derramamento de sangue [...] É um risco real. É difícil precisar o momento, mas que essa hipótese é cogitada na cabeça dos filhos, dele, do entorno, isso é. 

M. J. Sebastián Piñera E (recordando) 
Economista, empresário e político chileno, atual presidente do Chile desde 2018, membro do partido de centro-direita Renovación Nacional chefiou a campanha presidencial 
de Hernán Büchi, ex-ministro das finanças de Pinochet. Em 20 de janeiro, os títulos da Axxion, holding que controla os ativos do presidente eleito do Chile, fecharam em alta 
de 52,73%. Houve críticas a Piñera por ele não ter se desfeito das ações antes de vencer as eleições. Piñera tem uma fortuna avaliada em 1,2 bilhão de dólares. 

M. J. Sebastián Piñera E (notícia da semana, por ele mesmo) 
Algumas semanas atrás, quando metade da América Latina estava mergulhada em situações complexas (protestos Equador, confronto entre Governo e 
Congresso no Peru e eleições presidenciais na Bolívia), Piñera se vangloriava de que seu país era um “oásis”. Enquanto tinha os olhos postos em seu papel 
na crise climática e nas próximas cúpulas das quais será anfitrião, a panela de pressão explodiu. O oásis parecia mais uma miragem. Para controlar a 
violência, tirou os militares dos quartéis, em uma explosão social que deixou pelo menos vinte mortos e as infraestruturas públicas e privadas do país com 
danos muito sérios. Para alguém habituado a ser o primeiro, a ter sucesso, deve ter sido difícil pedir desculpas a seus compatriotas. Nessa crise, chegou a 
declarar que o Chile estava “em guerra”, mas nesta semana pediu desculpas, no meio do toque de recolher: “Os problemas se acumularam por muitas 
décadas e os diferentes Governos não foram e nós não fomos capazes de reconhecer esta situação em toda a sua magnitude. Reconheço e peço perdão por 
essa falta de visão”. 

As razões da escolha do documentário 
Um dos melhores e mais completos documentários latino-americanos, dividido em três partes ('A insurreição da burguesia', 'O golpe militar' 
e 'O poder popular'), cobre o período mais turbulento da história do Chile. Salvador Allende, ao tentar implantar um regime de justiça 
social, pela via democrática, sofreu brutais consequências do golpe de Estado que, em 1974, instaurou a ditadura sanguinária do general 
Augusto Pinochet. Bebbiano e Piñera retratam uma conjuntura que não vislumbra perspectivas favoráveis para nossos países. As elites 
econômicas amparadas por aventureiros, civis ou não, teimam em tripudiar do povo miserável e dos trabalhadores, retirando-lhes direitos e 
aprofundando a desigualdade e a injustiça social. O documentário talvez ajude a refletir sobre o que (esperamos que não) nos espera. ■ ■ ■ 

continua 

Saúde do Trabalhador é ARTE 
Sem perder a capacidade de LUTARTE 

Há casos claros de assédio, há abusos de toda ordem e a lista poderia seguir, focada naquilo que o 
senso comum chama de resiliência: a capacidade de aturar qualquer coisa pelo medo 
do desemprego ou por vantagens salariais. [...] Há dias cansativos, há pessoas difíceis de lidar, há 
momentos que desanimam. Há trabalhos estressantes pela própria natureza, como os que vivem os 
motoristas de ônibus das grandes cidades brasileiras, ou os profissionais nas emergências 
hospitalares, por exemplo. No entanto, há uma enorme diferença entre lidar com seriedade com os 
desafios do cotidiano e submeter-se a excessos que exigem do corpo, da mente e da dignidade 
muito mais do que é possível suportar. Hilda Alevato – Coluna Opinião – 01/11/19 

 

 

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. 

[...] o empobrecimento cada vez maior do tempo de vida. Não é exagero afirmar que 
vivemos, enquanto trabalhadores e trabalhadoras contemporâneos, sob a ditadura do tempo 
cronológico e produtivo. O tempo quantitativo impera, fazendo da existência cotidiana um 
apressar-se sem fim, cada vez mais esvaziada de experiências significativas. Como 
sabiamente afirmou o ex-presidente uruguaio José Mujica, não compramos as mercadorias 
com dinheiro, as compramos com tempo de vida que perdemos para conseguir dinheiro! 

Fernando Gastal – Coluna Opinião – 31/10/19 

 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/a-meteorica-trajetoria-do-ministro-bebianno-e-as-raizes-da-crise-com-bolsonaro-5a8mmxlpbuom2sl3hzp1oroan/
https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes/bebianno-vai-para-o-psdb-apoiar-doria-e-anteve-golpe-de-bolsonaro/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_Pi%C3%B1era
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro-direita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ativo
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/25/internacional/1572024651_239725.html
https://www.youtube.com/watch?v=pgBh5SiIEg4
https://www.youtube.com/watch?v=UEw7aL1jjcI
https://www.youtube.com/watch?v=LoXNBJ2X4Ck


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: JSLL 
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Saúde do Trabalhador é ARTE Saúde do Trabalhador é ARTE 

CARLOS DE 

ASSUMPÇÃO 
  

Tributo 

Saúde do Trabalhador é ARTE 
Sem perder a capacidade de LUTARTE 

SAIBA MAIS sobre CARLOS de ASSUMPÇÃO 
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/09/conheca-o-poeta-negro-de-92-anos-comparado-a-drummond-e-joao-

cabral.shtml?fbclid=IwAR3k4tjOu4BJbd7BGtwLs0g8aFBsVrFku38KrVqDsoMR5DWbWC6rm09inFE 

■ 
https://www.pensador.com/frase/MTU3MDQ4NA/ 

https://f.i.uol.com.br/fotografia/2019/09/06/15677828485d7277c0706d1_1567782848_5x2_rt.jpg 
 

Poeta Maior da Literatura Negra  

Tietê/SP 1927  

Sou eu quem grita sou eu / O enganado no passado 
Preterido no presente / Sou eu quem grita sou eu 
Sou eu meu irmão aquele / Que viveu na prisão 
Que trabalhou na prisão / Que sofreu na prisão 
Para que fosse construído / O alicerce da nação 

O alicerce da nação / Tem as pedras dos meus braços 
Tem a cal das minhas lágrimas / Por isso a nação é triste 

É muito grande mas triste / É entre tanta gente triste 
Irmão sou eu o mais triste 

 

A minha história é contada / Com tintas de amargura 
Um dia sob ovações e rosas de alegria 

Jogaram-me de repente / Da prisão em que me achava 
Para uma prisão mais ampla / Foi um cavalo de Tróia 
A liberdade que me deram / Havia serpentes futuras 

Sob o manto do entusiasmo / Um dia jogaram-me de repente 
Como bagaços de cana / Como palhas de café 

Como coisa imprestável / Que não servia mais pra nada 
Um dia jogaram-me de repente / Nas sarjetas da rua do desamparo 

Sob ovações e rosas de alegria 
 

Sempre sonhara com a liberdade / Mas a liberdade que me deram 
Foi mais ilusão que liberdade 

 

Irmão sou eu quem grita / Eu tenho fortes razões 
Irmão sou eu quem grita / Tenho mais necessidade 
De gritar que de respirar / Mas irmão fica sabendo 

Piedade não é o que eu quero / Piedade não me interessa 
Os fracos pedem piedade / Eu quero coisa melhor 
Eu não quero mais viver / No porão da sociedade 

Não quero ser marginal / Quero entrar em toda parte 
Quero ser bem recebido / Basta de humilhações 

Minh'alma já está cansada / Eu quero o sol que é de todos 
Ou alcanço tudo o que eu quero / Ou gritarei a noite inteira 

Como gritam os vulcões / Como gritam os vendavais 
Como grita o mar / E nem a morte terá força / Para me fazer calar. 

■ ■ ■ 

PROTESTO 
Mesmo que voltem as costas / Às minhas palavras de fogo 
Não pararei de gritar / Não pararei / Não pararei de gritar 

 

Senhores / Eu fui enviado ao mundo / Para protestar 
Mentiras ouropéis nada / Nada me fará calar 

 

Senhores / Atrás do muro da noite / Sem que ninguém o perceba 
Muitos dos meus ancestrais / Já mortos há muito tempo 

Reúnem-se em minha casa / E nos pomos a conversar 
Sobre coisas amargas / Sobre grilhões e correntes 

Que no passado eram visíveis / Sobre grilhões e correntes 
Que no presente são invisíveis / Invisíveis mas existentes 

Nos braços no pensamento / Nos passos nos sonhos na vida 
De cada um dos que vivem / Juntos comigo enjeitados da Pátria 

 

Senhores / O sangue dos meus avós 
Que corre nas minhas veias / São gritos de rebeldia 

 

Um dia talvez alguém perguntará / Comovido ante meu sofrimento 
Quem é que esta gritando / Quem é que lamenta assim / Quem é 

 

E eu responderei / Sou eu irmão / Irmão tu me desconheces 
Sou eu aquele que se tornara / Vítima dos homens 

Sou eu aquele que sendo homem / Foi vendido pelos homens 
Em leilões em praça pública / Que foi vendido ou trocado 
Como instrumento qualquer / Sou eu aquele que plantara 

Os canaviais e cafezais / E os regou com suor e sangue 
Aquele que sustentou / Sobre os ombros negros e fortes 

O progresso do País / O que sofrera mil torturas 
O que chorara inutilmente / O que dera tudo o que tinha 

E hoje em dia não tem nada / Mas hoje grito não é 
Pelo que já se passou / Que se passou é passado 
Meu coração já perdoou / Hoje grito meu irmão 
É porque depois de tudo / A justiça não chegou 

 

 

 Pinturas de Jean-Baptiste 
Debret – século XIX  

https://escolaeducacao.com.br/brasil-colonial-de-jean-baptiste-debret/ 

https://www.diariodocentrodomundo.com.br/wp-content/uploads/2019/09/captura-de-tela-2019-09-05-as-11-44-56-600x400.png 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/09/conheca-o-poeta-negro-de-92-anos-comparado-a-drummond-e-joao-cabral.shtml?fbclid=IwAR3k4tjOu4BJbd7BGtwLs0g8aFBsVrFku38KrVqDsoMR5DWbWC6rm09inFE
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/09/conheca-o-poeta-negro-de-92-anos-comparado-a-drummond-e-joao-cabral.shtml?fbclid=IwAR3k4tjOu4BJbd7BGtwLs0g8aFBsVrFku38KrVqDsoMR5DWbWC6rm09inFE
https://www.pensador.com/frase/MTU3MDQ4NA/
https://f.i.uol.com.br/fotografia/2019/09/06/15677828485d7277c0706d1_1567782848_5x2_rt.jpg
https://escolaeducacao.com.br/brasil-colonial-de-jean-baptiste-debret/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/wp-content/uploads/2019/09/captura-de-tela-2019-09-05-as-11-44-56-600x400.png


 
 
 

 

 

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 25/10/2019,  

além dos sindicatos relacionados na foto anterior, contou também com 

Francisco (Sindsprev) e Edson (Sind. Metalúrgicos Niterói) e vários 

companheiros dirigentes dos sindicatos presentes.  

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 29/11/2019 - 6ª feira - 09:00 às 13:00h 

Oficina Temática 

MULHERES na LUTA SINDICAL  
pela SAÚDE  

 Debate com Mulheres Dirigentes Sindicais 

Metalúrgicos – Bancários – Comerciários  

Telecomunicações – Agentes de Endemias 

Asseio e Conservação – Saúde – Previdenciários    

Coordenação Lúcia Souto 
  
  

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 25/10/2019 - Oficina Temática:  
A Luta Sindical pela Saúde na Conjuntura Atual 

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 

 
Na mesa, da esquerda para a direita: Paulo Henrique (Sind. Comerciários); Gilberto Leal (Sind. 

Bancários); Olímpio (Sind. Asseio e Conservação); Hermano Castro (ENSP/Fiocruz); Luiz Antonio 

(Sind. Telecomunicações); Jesus (Sind. Metalúrgicos); Sandro (Sind. Saúde) 

Foto: Marcel Caldas 

 

Foto: Marcel Caldas 

ASSISTA todas as OFICINAS TEMÁTICAS 

no nosso Canal YouTube. Entre no blog  

www.multiplicadoresdevisat.com 

e se inscreva! 
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