
 
 
 
 

 
  
 
 

FÓRUM INTERSINDICAL 
SAÚDE – TRABALHO – DIREITO 

Nesta edição           

Editorial – Marcel                                                          1 

Artigo – Marcel Caldas                                                  2 

Trabalhadores Anônimos – Marcel Caldas                   3-4  

Saúde do Trabalhador é ARTE...                                    5 

Informes                                                                       6 

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.  

Marcel 
um tamborim na Rocinha 

toca por você 
um surdo também e uma caixa 

passistas te envolvem num clamor 
de um samba de amor 

um riso se descola em sua direção 
em louvor à sua alegria de sambista  

seus olhos de artista  
fotografam a cena 

como já fotografaram búfalos 
e trabalhadores construindo o mundo 

o samba rasga seu peito  
e retira dele a paixão  
que inunda as escolas  

de sambistas e sindicalistas  
a avenida te espera para  

a passeata do samba  
e a passeata contra a injustiça do trabalho 

enquanto você toca e filma 
você cria o samba perfeito  
que dorme em seu peito 
o samba da dignidade. 

 

fadel – 08/06/2020 

 

Marcel 
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A arte do trabalhador 
 

Marcel era um artista / De sorriso largo  
E contagiante 

E ele utilizava a câmera para registrar 
momentos importantes 

 

Marcel era um artista que nos disse “até breve” 
Até breve porque como artista, ele não nos deixou 

Ele apenas foi “fazer arte em outra parte” 
 

O artista parte porque a arte precisa ser livre 
Marcel está presente aqui, agora, sempre 

 

Marcel era um trabalhador 
Um trabalhador que fazia filmagens e eternizava 

momentos muito especiais para outros trabalhadores 
 

Marcel participou da luta pela Saúde do Trabalhador 
através da arte do seu labor 

Marcel compartilhou com os participantes do 
Fórum Intersindical “o saber operário” 

que ele dominava com as lentes da câmera 
 

Marcel PRESENTE, pois o artista diz apenas até breve 
E segue fazendo arte por toda parte 

 

daphne braga - 12/06/2020 

 
 
 

 

 



  
 

OPINIÃO 
Saúde-Trabalho-Ambiente-Direitos Humanos & Movimentos Sindical e Sociais 

24-01-2020 

Búfalos e Líderes 

Marcel Caldas 
[Produtor em Audiovisual com formação acadêmica  

em Administração de Empresas] 
 

Raramente escrevo sobre minhas viagens de trabalho, o 
que vejo através das lentes das câmeras ficam perpetuados 
na memória e traduzidos em filmes. Porém, desafiado por 
um amigo a relatar algumas dessas percepções me vejo 
provocado a traçar algumas linhas. Recentemente estive no 
município de Soure, na ilha de Marajó.  
Entre manguezais, rios, aves, marés, pesquisadores, 
pescadores e búfalos; estes últimos me chamaram a 
atenção. Não por sua meia tonelada de porte vistoso, belo e 
imponente, mas sim pela liderança. Algo que sinceramente 
acredito estarmos muito carentes. 
 

 
Foto: Marcel Caldas 

 

Mas o que é liderança? 
Na área de administração esta palavra traduz o ponto 
chave para uma organização caminhar eficazmente.  
Nos meados dos anos 20, surge na Nova Inglaterra Mary 
Parker Follett, uma assistente social formada em Ciências 
Políticas que se tornou conselheira de líderes de negócios 
da época. Follett foi uma das primeiras e mais originais 
pensadoras em assuntos de liderança. Segundo Follett 
(2017), no livro Sobre Liderança, Poder, Empresas e 
Sociedade: “[...] Organiza todas as forças do grupo e 
direciona-as para um propósito comum. Por conseguinte, 
assenta mais a sua ação no poder do grupo do que no seu 
poder pessoal” (Pag. 19). O curioso é que isto aconteceu 
meio século antes das escolas de negócios atentarem para 
esta prática. Follett já falava de gestores que lideravam 
com uma visão partilhada e objetivos comuns.  
Bom, esse é um exemplo capitalista, onde se partilham as 
responsabilidades e objetivos, mas não o capital.  

 

Na minha percepção, para os búfalos liderança é 
confiança! A cada passo que me deslocava para 
obter o melhor ângulo fotográfico a pequena 
manada se movia sutilmente a minha frente, como 
num ballet em câmera lenta, todos muito compactos 
próximos ao líder.  
A cada desloque diferente o líder se posicionava à 
minha frente e a pequena manada se compactava à 
sua volta. Olhar fixo como que me indagando o que 
eu pretendia fazer? Por que eu estava ali e quais as 
minhas reais intenções?  
Afinal de contas quando lá cheguei a manada se 
refrescava, mas diante da minha intromissão o lazer 
foi abandonado e a tensão tomou conta do ambiente. 
Entre eu e a manada apenas uma pequena cerca 
delimitava os nossos territórios, tão tênue e frágil, 
um convite a uma melhor aproximação.  
Então por que não se aproximar? Medo? 
Não...Respeito! 
Uma liderança em que em nenhum momento tirou 
as atenções dos meus movimentos, em nenhum 
momento se tornou agressiva, mas em todos os 
momentos se preocupou com a sua manada e esta 
por sua vez se manteve compacta e firme.  
Os Búfalos das savanas africanas costumam atacar 
filhotes de leões desprovidos de segurança. 
Mas como assim? Búfalos são herbívoros!  
Mas sabem que os leões não são, principalmente 
quando se transformam em adultos.  
No clássico de Zé Ramalho - Admirável Gado Novo, 
somos ironizados a gado, “Povo marcado, ê!  
Povo Feliz!”  Acredito não estarmos felizes.  
Como também acredito que deixamos alguns leões 
se tornarem adultos.  
Mas, aproveitando a inspiração musical de nossos 
grandes artistas, Cazuza já cantava: “Meus inimigos 
estão no poder...” Não precisamos de uma ideologia 
pra viver, precisamos de lideranças para crer.  
Assim como os búfalos; são gestos, ações e atitudes 
que fortalecem o respeito e geram a credibilidade. 
Assim como os Guarás, uma ave nativa dos 
manguezais de bico alongado que se alimenta dos 
caranguejos e que devido a essa dieta peculiar 
atingem uma coloração vermelha cintilante de 
brilho invejável! Mas isso é outra história... 

■ ■ ■ 

OBS. Os textos expressam a opinião de seus autores, não necessariamente coincidente com a dos coordenadores do Blog 
e dos participantes do Fórum Intersindical. A cada reunião ordinária, os textos da Coluna Opinião do mês 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. 
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Artigo 

Fórum Intersindical – Faça como Marcel, venha junto! 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mary_Parker_Follet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mary_Parker_Follet


 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FÓRUM INTERSINDICAL 

 

Página 3 

Trabalhadores Anônimos 
 
 

Dando Visibilidade às 
Identidades Sociais 

 

 Marcel Caldas 
A alma da imagem do fórum intersindical 

Boletim Nº 26 - Outubro 2017 

  

Marcel, filmou e gravou todos as oficinas temáticas 

do Fórum e todas as aulas do Curso Intersindical, no 

ano de 2017. Todas estão disponíveis no Blog dos 

multiplicadores de vigilância em saúde do 

trabalhador [www.multiplicadoresdevisat.com].  

É um registro histórico importante que demarca a 

questão da saúde do trabalhador no Brasil e serve 

como inspiração para a luta. Embora seja uma 

modesta contribuição, é a contribuição dos que 

cultivam o Fórum Intersindical como um espaço 

plural e democrático de resistência contra a 

opressão no trabalho.   

 

 

 

ros e remeiros, caçadores, saboeiros e todos os 

demais trabalhadores que não estão aqui listados – 

possam ter reconhecida sua identidade social de 

tecelões da teia da vida, confeiteiros do doce da 

natureza humana, arquitetos da morada da 

dignidade. ■ ■ ■ 

Fotos em Icaraizinho de Amontada – Ceará 

Equipe Marcel Caldas 

Marcel começou sua aventura no mundo das imagens e da mídia, em 1981, aos 21 anos, num estágio na extinta 

Globotec, que, na época, era uma produtora comercial e publicitária da TV Globo. De lá foi para a TV Bandeirantes e 

trabalhou como assistente de estúdio. Nas horas vagas aprendeu a fazer câmera, sonoplastia, mesa de corte e edição. 

Na época não existia Faculdade para formar profissionais da área técnica para esse setor, como existe hoje. Aprendia-

se uns com os outros. Em 1984, Marcel conheceu o diretor do núcleo da mesma emissora que montou uma produtora 

e o convidou para trabalhar como operador de VT (Vídeo Tape), depois como sonoplasta e por fim como editor de 

imagens. A partir daí, passou a sonorizar novelas e editar trailers cinematográficos, adaptação de roteiros, vídeos 

coorporativos de cunho institucional, tanto de treinamento de diversas instituições de médio e grande porte quanto 

de peças publicitárias que veicularam em todo território nacional. Até 1989, Marcel atuou no controle de qualidade 

da produtora de todo material veiculado nos meios de comunicação e, a partir de 1990, passou a exercer a função de 

Produtor Executivo e Atendimento de todas as contas da instituição. Durante os anos em que lá trabalhou, participou 

da produção de mais de 100 entrevistas e matérias jornalísticas para todos os veículos de comunicação. No período, 

Marcel conheceu e conversou com Anthony Quinn, Robert Duval, Catherine Zeta-Jones, Pierce Brosnan, Hugh 

Jackman, Luc Besson, Baz Luhrmann e John Lasseter (Diretor Executivo da Pixar e criador de Toy Story) e outros 

artistas internacionais. A partir de 2004, Marcel passa a atuar como freelance em projetos para produtoras ou 

agências publicitárias como diretor de cenas. Atualmente, entre outras produções, grava e edita vídeo-aulas para o 

Curso e o Fórum Intersindical. Em suas próprias palavras: “Não posso deixar de relatar que nesse espaço aprendi 

muito sobre a vida e a saúde do trabalhador brasileiro. Conheci pessoas brilhantes, professores, mestres, doutores e 

sindicalistas incríveis. Um grupo aguerrido e de grande valia para compreendermos o momento em que vivemos em 

nosso país.” Marcel já gravou mais de 80h de vídeo-aulas, que se constitui num acervo digital inestimável em saúde-

trabalho-direito. Esta singela reportagem, mais do que um registro, é um tributo de gratidão ao novo companheiro da 

saúde do trabalhador. Do Fórum Intersindical: obrigado Marcel!! ■ ■ ■ 

eza humana, arquitetos da morada da dignidade. ■ ■ 

■ 

Podemos dizer que o Fórum Intersindical tem dois 

períodos: antes de Marcel, depois de Marcel. Nós que 

acreditamos na saúde do trabalhador achamos que um 

dia, algum dia, trabalhadores serão tratados com respeito, 

serão dignos em seus trabalhos, e tidos, vejam só, como 

seres humanos, pelo poder econômico, patrões sem 

escrúpulos, governos safados, instituições irresponsáveis. 

Acreditamos porque é preciso acreditar. Mas, se de 

alguma forma, isso demorar muito e nós não 

conseguirmos ver essa mudança, um pouquinho da nossa 

indignação, estará retratada pelo Marcel. E, com certeza, 

servirá de inspiração para os próximos, pois a luta contra 

a injustiça é eterna, faz parte da história humana.  

Venha para o Fórum Intersindical - Faça como Marcel.  

Faça parte da trincheira em defesa da saúde do trabalhador 
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Trabalhadores Anônimos 

 
 

Boletim Nº 48 – Agosto 2019 

Marcel foi nosso trabalhador anônimo no Boletim Nº 26. Hoje ele volta.  
Não mais como anônimo, mas como protagonista.  

Embora saibamos que os protagonistas da história continuem anônimos... 

 

 

Dando Visibilidade às 
Identidades Sociais 

 

 

Marcel Caldas 
A alma visual da imagem voa 

O Fórum Intersindical caminha 
(com ele) 

 
 Foto: Admirador Anônimo / Roraima /  2018 

Ele chegou em terceiro como na música Terezinha, de Chico Buarque.  
Sem contar vantagens, sem mostrar seu relógio, sem vasculhar gavetas, ele chegou como quem chega do nada, 

sem indagar e sem cheirar a comida, sem propalar seu nome, sem dizer do que era capaz.  
Foi chegando sorrateiro e sem nada perguntar se instalou como um posseiro no coração do Fórum Intersindical. 

Seu nome: Marcel Caldas. 

 
Icaraizinho de Amontada / Ceará - 2010 

Foto: Admirador Anônimo 

Tudo começou quando um amigo (Fernando) o convidou para 

trabalhar na TV globo como seu assistente de operação de mídia. 

Marcel ficou deslumbrado com as mesas de corte, câmeras de TV, 

iluminação. Apaixonado pelo ambiente colaborativo, foi um período 

de aprendizado com os amigos que conquistou durante sua caminhada 

profissional. Na época não existia formação desse tipo de profissional. 

Aprendia-se uns com os outros. Já com experiência foi convidado pelo 

Fernando para trabalhar numa produtora, onde praticou e 

aperfeiçoou tudo que aprendeu. Foi editor, sonoplasta, redator, 

roteirista e até dublador.  Trabalhou também no atendimento a 

grandes empresários da indústria do cinema, mas o que mais gostava 

era de edição, direção, criação de vídeos. Reunião, orçamento, 

planejamento... não era bem a sua praia. Hoje, como trabalhador 

autônomo (microempreendedor individual), Marcel trabalha com o 

que ama. Quem ganha com isso é o Fórum Intersindical. ■ ■ ■ 

Leitor compulsivo, Marcel não gosta de matemática, mas, 

contraditoriamente, seu trabalho é preciso, milimétrico, 

geométrico, aritmético, matemático, enfim.  

O que ele efetivamente não tolera é trabalhar em setores 

administrativos, mas, contraditoriamente, o seu processo de 

criação é administrado de forma matemática (milimétrica), com  

o primor da administração planejada, ordenada, inovadora, 

engajada. É um administrador exemplar de imagens e de sons 

combinados. Tocador de tamborim, sua marcação do tempo da 

imagem e do som é precisa. Não sai do ritmo. Seu trabalho, ainda 

pouco conhecido, será. Muito dele está no youtube. São centenas 

de fotos e vídeos que compõem um rico acervo que contribui  

para a memória da saúde do trabalhador no Brasil. 

 
Icaraizinho de Amontada / Ceará - 2010 

Foto: Admirador Anônimo 

Para conhecer o trabalho de 
Marcel Caldas visite a página 

Multiplicadores de Visat  
no You Tube 

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. ■ ■ ■ 



 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    

   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 7 

 

FÓRUM INTERSINDICAL Página 7 

 

FÓRUM INTERSINDICAL FÓRUM INTERSINDICAL Página 5 

 

Página 6 

 

FÓRUM INTERSINDICAL Página 5 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. 

 Saúde do Trabalhador é ARTE 
Sem perder a capacidade de LUTARTE 

Tributo 

 
Foto: Luciene Aguiar 

Marcel em ação no Fórum Intersindical - 26/07/2019 - Oficina Temática com Rodolfo Vilela 

 

Marcel em 

ação 

 

 

 

 Pontal 
de  

Maracaípe 
(PE) 
2011 

 Colheita mecânica de Eucalipto (MA) - 2012 

 Icaraizinho de Amontada (CE) - 2010 

 Estaleiro - Porto de Suape (PE) - 2011 

 Condenados a 

Perseverar 
Amadeu Alvarenga 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto: JSLL 
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Coordenação:  

Luciene Aguiar (doutoranda Ensp/Fiocruz)  

Isabella Maio (mestranda Ensp/Fiocruz) 

Marcel Caldas (operador de mídia) IN MEMORIAM 

Renato José Bonfatti (Cesteh/Ensp/Fiocruz) 

Rosangela Gaze (IESC/UFRJ) 

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 

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

 

Marielle  
PRESENTE 

Fórum Intersindical  

Democracia participativa  

pela saúde no trabalho 

 

Marcel  
PRESENTE 

PRÓXIMA REUNIÃO do 

FÓRUM INTERSINDICAL 

Dia 26/06/2020 - 09:30 às 12:30h 

Oficina Temática 

A saúde mental em  
tempos de Pandemia 

Apresentação e debate com 

Francisco Netto (Fiocruz) 
Carmen Almeida (Cerest João Pessoa) 

Luiz Antonio Silva (Sinttel RJ) 
link da reunião: https://meet.google.com/ kbo-xifj-zhm 

código de acesso: kbo-xifj-zhm 

INFORMES 

 

Foto: Mariza Almeida 

Reunião do Fórum Intersindical em 26/07/2019 
Marcel Caldas no destaque 

ASSISTA as OFICINAS TEMÁTICAS 
gravadas por Marcel Caldas   

no nosso Canal YouTube. Entre no blog  

www.multiplicadoresdevisat.com 

e se inscreva! 

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. 

mailto:forumintersindical@gmail.com
http://www.multiplicadoresdevisat.com/
http://www.multiplicadoresdevisat.com/

