
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Karl Polanyi, filósofo húngaro, escreveu, em 
1944, que as sociedades de mercado, como são as 
da nossa época, são moinhos satânicos que 
trituram as relações sociais na economia de 
mercado. Pessoas viram farinha trituradas no 
moinho. Não é preciso ser um arguto observador 
para ver que é isso que acontece à nossa volta. As 
cenas cotidianas que nos chocam têm grandes 
empreendimentos econômicos e um florescente 
mercado global como pano de fundo. As crianças 
que sangram na guerra da Síria são necessárias 
para a indústria bélica e seus milhares de 
conglomerados fabris que lhes dão suporte. Os 
doentes que agonizam nas filas são fundamentais 
para a indústria farmacêutica e a dos planos de 
saúde. Os automóveis e pessoas destroçadas nas 
estradas, pelo excesso de velocidade, são o êxito 
do marketing da indústria automobilística. O 
câncer provocado pelos agrotóxicos é uma 
estratégia de longo prazo da indústria química 
que produz agrotóxicos e, adivinhem, remédio 
para câncer. Podemos fazer um exercício, 
olhando para os lados e observar o quanto o 
mercado lucra com a manutenção da desgraça 
humana. Se não há algo de errado nisso, onde 
haverá? E o acidente de trabalho, a doença do 
trabalho, a morte no trabalho porque continuam 
acontecendo sem dar trégua? Isso é uma questão 
de mercado? A resposta é óbvia. Na visão dos 
que lucram com a desgraça humana, promover a 
saúde dos trabalhadores significa diminuir a 
margem de lucro. Investir em melhores 
condições de trabalho, segundo a ótica satânica 
do  mercado,  é  desperdício  econômico. É  claro   
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que isso não é assumido por empresários, 
legisladores, juristas, governos, mas essa é a lógica 
que vigora. A indústria da desgraça no trabalho 
tem várias frentes. Por exemplo, para a indústria 
dos Equipamentos de Proteção Individual, a 
eliminação dos riscos é um risco para a sua 
sobrevivência. Por isso, é preciso que os riscos 
sejam mantidos. O mercado de EPI é altamente 
rentável. Para milhares de advogados trabalhistas, 
a indústria da insalubridade é sua principal fonte 
de renda. Tornar salubres os ambientes de 
trabalho é ameaçador para um importante setor 
do mercado advocatício trabalhista. A indústria do 
PCMSO [Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 

Norma Regulamentadora nº 7 da CLT] é outro caso 
emblemático. As milhões de empresas, no Brasil, 
obrigadas a fazer o PCMSO, contratam médicos 
que, na esmagadora maioria das vezes, não 
exercem o seu papel de prevenir os danos à saúde. 
Seja por pressão das próprias empresas, seja por 
desinteresse dos médicos, seja por seu 
desconhecimento dos riscos nos processos de 
trabalho, o PCMSO é praticamente uma letra 
morta em matéria de promover a saúde no 
trabalho. O mesmo pode ser imputado ao PPRA 
[Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - Norma Regulamentadora 
nº 9 da CLT]. Neste caso mudam os beneficiários do 
mercado: engenheiros e técnicos de segurança, 
outra indústria altamente lucrativa! Podemos não 
ter, ainda, a força para mudar essa situação, mas 
entender o que está por trás e, quem sabe, refletir 
sobre nossas posições éticas, políticas e ideológicas 
sobre o problema da saúde do trabalhador já será 
um grande passo...■ ■ ■ 
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A fala da Saúde do Trabalhador 
Construindo a saúde do trabalhador no Brasil  

- uma breve retrospectiva de alguns de seus construtores - 

Venha Para o Fórum Intersindical – conheça a história da Saúde do Trabalhador no Brasil 

As primeiras 19 edições de nosso Boletim Informativo constituem um acervo de depoimentos emocionados 
e impregnados da história da ST, no Brasil. Todos os que acompanham os boletins têm a oportunidade de 
conhecer essas pessoas simples e combativas que têm em comum a crença de que algo pode ser feito pela 
ST. Aqueles que ainda não tiveram acesso aos boletins talvez se surpreendam em ver, na sequência de 
cada edição, a história da ST traçada de forma singela e contundente. O conjunto de depoimentos é uma 
documentação inestimável que ajuda a refletir e impulsiona para a luta em favor da ST. Ainda faltam 
muitas pessoas que vêm construindo a ST serem retratadas nas páginas de nossos próximos números. 
Contamos com todos para contribuir com essa história de perseverança, obstinação e muita luta. 

No Boletim Nº Zero, inaugural, Wanderlei Pignati trouxe sua experiência como 
médico e professor da UFMT [Universidade Federal do Mato Grosso]. Um dos 
pesquisadores-militantes que lutam contra os agrotóxicos e na defesa da saúde 
do trabalhador e do meio ambiente, é membro da coordenação da Campanha 
Nacional contra os Agrotóxicos e pela Vida. Em sua entrevista, Pignati destacou 
o problema da vigilância em saúde do trabalhador que ainda não é estimulada, 
apesar de equacionada legalmente, desde a Constituição Federal/88, e falou 
sobre o atentado à vida que é a pulverização aérea de agrotóxicos.  

Jorge Machado, entrevistado do Boletim Nº 1, foi o 1º coordenador do histórico 
Programa Estadual de Saúde do Trabalhador do Rio de Janeiro, ainda nos 
anos ‘80, e coordenador nacional da área no Ministério da Saúde durante 
vários anos. Desde a instituição da ST no CESTEH [Centro de Estudos de Saúde do 
Trabalhador e Ecologia Humana, da Fiocruz] e na Secretaria de Saúde RJ, Jorge vem 
associando sua prática entre a academia, os serviços e o movimento sindical. 
Conhecedor profundo do campo é um dos principais pensadores e tem 
inúmeros artigos e textos especialmente sobre vigilância em ST. Atualmente 
trabalha na Fiocruz de Brasília e é um parceiro do Fórum Intersindical.   

 

Ana Inês Melo, entrevistada do Boletim Nº 2, é professora de Serviço Social da UERJ 
[Universidade do Estado do Rio de Janeiro]. Atuou, na década de 1980, na ST da Secretaria Estadual 
de Saúde do Rio de Janeiro. Estudiosa da reestruturação produtiva e da precarização do 
trabalho na modernidade, Ana Inês tem se dedicado, especialmente, à formação de jovens 
assistentes sociais na universidade. Com inúmeras orientações de mestrado e doutorado é 
uma tenaz defensora da ST, na perspectiva da participação dos trabalhadores na 
produção de conhecimentos no campo. Ressalta em sua entrevista que “no Brasil, o 
Serviço Social assume um compromisso claro com a classe trabalhadora e fundamenta seus 
princípios na crítica às distintas formas de sua exploração.”  

Francisco Lacaz é médico e professor de Medicina da Universidade Federal de São 
Paulo. Entrevistado do Boletim Nº 3, Lacaz possui uma vasta obra de ST obrigatória 
para os estudiosos do campo. Crítico perseverante da condução das políticas de ST no 
Brasil, Lacaz assim se pronunciava em sua entrevista: “é necessário discutir a 
implantação e implementação de uma verdadeira Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador, que supere os marcos da Saúde Ocupacional e da Medicina do Trabalho, 
o que se expressa pela triste constatação de que na IV Conferência Nacional de Saúde 
do Trabalhador houve uma involução até no discurso observado, em que o termo 
“agrotóxicos” foi substituído por “defensivos agrícolas”...” 
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Conheça a história da Saúde do Trabalhador no Brasil 
Acompanhe o Boletim Informativo do Fórum Intersindical 

Glaucia Ieno e Tereza Mitsunaga. No Boletim Nº 4, assim eram apresentadas: 
“Duas médicas, duas amigas, duas mulheres obstinadas pela justiça social, duas 
guerreiras na defesa da saúde do trabalhador na Paraíba e no Brasil.” Foram 
precursoras da ST no estado da Paraíba, junto à Universidade Federal. Hoje 
aposentadas, a militância e o compromisso com a causa não as impedem de 
seguir contribuindo com a ST, seja participando de eventos, orientando os mais 
jovens ou, simplesmente, trazendo seu acúmulo de conhecimentos para 
enriquecer o debate sobre a ST no Brasil, como no caso de sua entrevista.     
 

Paulo Pena foi o entrevistado do Boletim Nº 5. Médico e professor da Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal da Bahia, foi o 1º coordenador do 
CESAT – Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador da Bahia, em 1986. Em 
sua entrevista, Pena assinalava: “As grandes mudanças no mundo do 
trabalho com repercussões favoráveis à ST envolvem ações 
transformadoras na perspectiva de construção de uma sociedade justa para 
com os trabalhadores. Nesse sentido, não se pode construir ST sem a 
participação dos trabalhadores por meio das suas representações sindicais, 
associações, movimentos de luta etc.” 

Carlos Minayo-Gomez, o veterano Professor Minayo, entrevistado do Boletim 
Nº 7, é um velho conhecido de quem faz ST no Brasil, pois, por certo, já bebeu 
de sua fonte de conhecimentos. Hoje aposentado, peregrina pelo Brasil, 
estudando os trabalhadores invisíveis, como as marisqueiras do nordeste. Dizia 
em sua entrevista: “Quanto à Renast [Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador], é importante assinalar que, em boa parte dos Cerest [Centros de 

Referência de Saúde do Trabalhador], falta um quadro qualificado, suficiente e estável de 
profissionais capazes de consolidar práticas interdisciplinares e intersetoriais 
condizentes com as diretrizes da Visat [Vigilância em Saúde do Trabalhador].”   

Elizabeth Dias, entrevistada do Boletim Nº 6, embora já esteja aposentada da 
Universidade Federal de Minas Gerais, é uma das mais atuantes pesquisadoras de 
ST no Brasil. Incansável participante do debate nacional sobre ST, atualmente tem 
se dedicado à questão da atenção básica em sua relação com o trabalho. Em sua 
entrevista dizia: “...o movimento pela saúde do trabalhador – gosto dessa 
denominação que é mais dinâmica do que a de campo ou área – precisa se organizar, 
retomar as discussões sobre a realidade, politizar as questões, estabelecer parcerias 
potentes com as organizações de trabalhadores, os sindicatos e outras formas de 
representação, para mover a roda da história...”  

Raquel Rigotto, entrevistada do Boletim Nº 8, é uma das maiores 
expressões na luta por direitos dos trabalhadores nas relações saúde, 
trabalho e ambiente. Raquel é coordenadora do Núcleo TRAMAS 
[Trabalho, Meio Ambiente e Saúde], que centra sua pesquisa nos conflitos 
socioambientais. Discute temas como a industrialização, a 
carcinicultura, a indústria calçadista, os agrotóxicos, a mineração de 
urânio e, entre outros, a territorialização em saúde. Raquel faz parte da 
Rede Brasileira de Justiça Ambiental e é uma batalhadora incansável,  
além de pesquisadora e professora da Universidade Federal do Ceará.  
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Fórum Intersindical 
Democracia participativa pela saúde no trabalho 

Retrospectiva 

No Boletim Nº 9, René Mendes, autor de uma das principais obras de 
referência em Patologia do Trabalho, no Brasil, fala de sua atuação no 
campo da Medicina do Trabalho e da ST. Hoje aposentado, René continua 
debatendo e escrevendo sobre os campos que se interpenetram e, muitas 
vezes, dão margem a controvérsias: os da medicina do trabalho, da saúde 
ocupacional e da saúde do trabalhador. Conforme anunciou recentemente, 
dedica-se atualmente a produzir um glossário/dicionário de termos técnicos 
utilizados nos campos citados. Obra que, de antemão pode-se assegurar, 
será de grande valia para a difusão de conhecimentos em ST. 

A entrevistada do Boletim Nº 10, Jacinta de Fátima Senna da Silva, foi Coordenadora 
Nacional da Saúde do Trabalhador, de 1993 a 2003. Deu visibilidade à área no 
Ministério da Saúde e no SUS como um todo e, sob seu comando, em 1997 foi incluído 
no SIH/SUS [Sistema de Informações Hospitalares] o registro de acidentes de trabalho nas 
urgências e emergências; foi assinada a Portaria Ministerial, em 1998, de Visat 
[Vigilância em Saúde do Trabalhador]; foi revista a listagem oficial de doenças do trabalho que 
originou, em 2001, o Manual de Doenças Relacionadas ao Trabalho, uma referência 
muito utilizada, inclusive em perícias médicas; e foi idealizada a Renast [Rede Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Trabalhador], entre outras iniciativas. Apesar de estar um tanto 
afastada do campo da ST, Jacinta tem um lugar fundamental nessa história. 

A importância de Anamaria Tambellini para a área de saúde do 
trabalhador no Brasil foi reconhecida no aniversário de um ano do 
Fórum Intersindical. A edição de número 12 do boletim foi um 
tributo especial à sua aguerrida e criativa militância em favor da ST. 
Criadora do CESTEH [Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia 
Humana], na Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, da 
Fiocruz, Anamaria formou e continua formando, apesar de sua 
aposentadoria, muitos pesquisadores, professores e formadores de 
opinião sobre as relações saúde-trabalho. Bravura indômita! 

Heleno Corrêa Filho, entrevistado do Boletim Nº 11, é médico, sanitarista e 
acompanha a ST desde seu início nos anos ‘70. Participou do processo de 
implantação da ST no Brasil e hoje, aposentado, continua escrevendo, dando aulas 
e orientando alunos, sempre na defesa da ST. Afirmava em sua entrevista: 
“Caminhamos para a divisão de nossa pós-graduação em áreas de concentração, que 
eu prefiro chamar de áreas de fragmentação. Há novos doutores em saúde do 
trabalhador que nunca estudaram o SUS.” Heleno é um crítico arguto do 
produtivismo acadêmico que leva os pesquisadores a abandonarem a relação com a 
sociedade para prestar contas ao mercantilismo hoje vigente na academia em geral. 
 

Hermano Albuquerque de Castro, entrevistado do Boletim Nº 13, é médico, 
pesquisador da Fiocruz e atual diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
Arouca. Professor e militante, Hermano se destaca  no enfrentamento das doenças 
respiratórias relacionadas ao trabalho, especialmente da silicose e da asbestose, e é 
um dos porta-vozes da luta pelo banimento do amianto. Dizia em sua entrevista: “...o 
capital vai retirar da natureza e do ser humano a sua energia para produzir e vender. 
Com isso, descaracteriza-se a cultura, a sociedade, inclusive passando por cima do 
sentimento de nação, porque boa parte dessas empresas é de multinacionais que não 
estão se importando com isso. Uma saúde pública e um sistema de saúde que se 
contraponham a isso são fundamentais.” 
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Maria Maeno, entrevistada no Boletim Nº 16, é médica e combina a participação 
política com atividades de ensino, sem abandonar o cotidiano da atenção direta aos 
trabalhadores acidentados, com LER-DORT e sofrimento mental. Maria atualmente é 
pesquisadora da Fundacentro [Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho], 
órgão vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Em sua atuação no Programa 
de Saúde dos Trabalhadores da Zona Norte da cidade de São Paulo, ainda nos anos 
‘80, Maria nos conta na entrevista: “Fazíamos reuniões com trabalhadores e sindicatos, 
fazíamos mapeamento dos principais problemas das empresas, fiscalizávamos com 
acompanhamento sindical, definíamos multas, interditávamos empresas, avaliávamos os 
trabalhadores, produzíamos artigos, promovíamos encontros com trabalhadores, 
pesquisadores e profissionais de saúde.” 
 

Lia Giraldo foi a entrevistada Boletim Nº 14. Médica pela Universidade de São 
Paulo, é uma pesquisadora cuja experiência na área de saúde coletiva recai, 
principalmente, na saúde ambiental, saúde do trabalhador, atenção primária e 
na reflexão da complexidade em ciência. Desde sempre, aliando a atividade 
acadêmica com a luta política, Lia atua no Fórum Permanente de Combate aos 
agrotóxicos e pela vida, entre outras frentes. Participou do alvorecer da ST, no 
final da década de ‘70. Em sua entrevista, Lia observa que “...em 1983... nasceu 
conosco o primeiro programa de saúde do trabalhador na rede de saúde pública 
brasileira... Era preciso entrar nas fábricas para fazer valer as ações de proteção e 
prevenção da saúde dos trabalhadores, e usamos o código de saúde para fazê-lo.” 
 

Em junho de 2016 foi editado um Boletim Especial com o título  
IMAGENS DA SAÚDE DO TRABALHADOR – UM OLHAR PELOS OLHOS 

O número especial com imagens riquíssimas sobre as situações de trabalho que causam a dor e o adoecimento pela 
exploração dos trabalhadores foi um tributo ao olhar de MARIZA ALMEIDA – fotógrafa de fina arte, 

companheira e colaboradora do CESTEH e do Fórum Intersindical. 

Retrospectiva 

Herval Pina Ribeiro, entrevistado do Boletim Nº 15, é médico formado na 
Bahia, há 60 anos e, nesse período, um combatente a serviço da saúde 
pública e da saúde do trabalhador. Fundador do Diesat [Departamento 
Intersindical de Estudos de Saúde e dos Ambientes de Trabalho] tem vários livros 
publicados e é ex-docente e pesquisador da Universidade Federal de São 
Paulo. No seu histórico depoimento, Herval observava: “O adoecer e 
morrer no e do trabalho ou por não tê-lo são fenômenos biossociais de 
classe, seletivos e subordinados. Minados por interesses econômicos é 
insuficiente preveni-los com tecnologias voltadas para diagnóstico, 
propedêutica e tratamento de doenças e contabilizá-los.” 
 

Carlos Aparício Clemente é um sindicalista obstinado em defesa da saúde do 
trabalhador, há quase 40 anos. Clemente continua sua luta, agora centrada 
na inclusão de Pessoas com Deficiência no trabalho. Seu depoimento no 
Boletim Nº 17 assim inicia: “Fui fisgado para a luta em defesa da saúde do 
trabalhador a partir da preparação da I SEMSAT [Semana de Saúde do Trabalhador], 
em maio de 1979, quando, sob o lema “Saúde não se troca por dinheiro” 
discutiu-se a silicose e doenças pulmonares provocadas por poeira. Aquela 
SEMSAT uniu 49 sindicatos e 7 federações em encontros com trabalhadores em 
várias cidades de São Paulo. ... Percebi então que era necessário abrir caminhos 
para empoderamento das lutas neste campo.”  
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artigo do mês 

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

O Direito e a Política 

Gostaria de pedir licença poética aos profissionais do direito, em particular a alguns advogados pelos 
quais alimento grande estima, seja pelo trabalho que desenvolvem, seja pela humanidade que lhes move. Estes 
a que me refiro teriam talvez muito mais propriedade para abordar o assunto pretendido. 

Quando falamos de direito imediatamente remetemo-nos àquilo que é reto, justo. E aquilo que é 
entendido como justo, expressar-se-ia em Lei. A sociedade está em constante movimento, e os percalços da vida 
em sociedade podem levar-nos a requerer determinado direito que porventura não venha a ser alcançado. Um 
exemplo comum nos noticiários refere-se à Política Pública da Saúde. De outra forma, o que dizer quando se 
tem direito, expresso em Lei, à educação e este direito não é alcançado? Continuaríamos falando do que é 
justo? Pense então numa disputa jurídica entre a família de um caminhoneiro da Baixada Fluminense e um 
milionário. Os primeiros receberam suporte jurídico de um defensor público, que, por mais competente e 
genial que seja, precisa dividir sua atenção com inúmeros outros casos em um universo de alta precarização do 
trabalho; o segundo, conta com uma junta de advogados especializados e alguns provavelmente com dedicação 
exclusiva ao caso. O leitor acredita que referi-me a algo reto, justo? 

Existem diferenças econômico/sociais e culturais fundamentais que colocam os sujeitos, iguais perante a 
Lei, em patamar de desigualdade. Quantos trabalhadores e trabalhadoras foram privados das condições ideais 
para a realização de seu trabalho e, com isso, privados de uma vida saudável. Ou ainda quantos foram privados 
daquele curso que queriam fazer, daquele espetáculo que queriam assistir por falta de recursos materiais para 
isso. De outra forma, quantos trabalhadores foram privados de um direito como moradia por falta de recursos? 
Mesmo à assistência, que é um direito prestado àqueles que dela necessitam. Por vezes retiram dos sujeitos a 
cidadania, exigindo que seu público seja subjugado como incapaz de operar socialmente. 

Arrisco-me a dizer então que a Lei é o direito em estado estático. Se a Lei é o direito em estado estático, 
a política exercida de forma democrática é o direito em movimento, acompanhando o movimento da sociedade. 
Apenas o direito em movimento poderia então ser justo, pois seria capaz de invocar as diferenças dos sujeitos 
sociais. Quando falo aqui de política, não me refiro à escolha e militância que ganha vida de eleição em eleição. 
Também não me refiro àquele que arbitra. A disputa política, a defesa dos interesses da classe trabalhadora é 
uma atividade legítima e necessária. Neste tempo em que vivemos – onde presidente assume alheio à vontade 
popular expressa pelo voto e trabalhador sem teto é preso por prestar solidariedade – a reconquista da 
democracia é essencial e nós trabalhadores precisamos nos revigorar em unidade de classe para a dura jornada 
que se coloca. 

O que é justo então não se expressaria imediatamente na vida das pessoas, nem mesmo prestar-se-ia a 
interpretações individuais. É pela via da prática política que os interesses individuais formam-se como 
interesses coletivos ou mesmo em interesses de classe e as diferenças econômicas ganham evidência deixando 
moralmente desconcertado aquele cujo poder econômico o diferenciaria. ■ ■ ■ 

 
Roberto Coelho do Carmo (www.robertocoelho.com) 

Professor Assistente do Departamento de Ciências Sociais 
Jornalismo e Serviço Social - DECSO 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA 
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP 
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Beto do Amapá - um homem do tamanho de sua luta 
PERFIL SINDICAL 

FIS - Fale um pouco sobre sua história e de sua trajetória na 
luta pela saúde do trabalhador. Como tudo começou? 
Beto - Eu nasci em 1957 na região de Ramos, no Morro 
do Alemão, Rio de Janeiro, tenho 59 anos e a minha vida 
sindical começou quanto eu tinha entre 14 e 15 anos de 
idade. Eu já fui preso político, já fui preso pela polícia 
federal durante seis meses no período do governo do 
Presidente João Baptista Figueiredo. No ano de 1979 eu 
fui para São Paulo trabalhar como metalúrgico e lá 
comecei a me envolver com o movimento sindical junto ao 
PCdoB [Partido Comunista do Brasil] e minha vida 
política teve o seu início ali. Eu fiquei em São Paulo 
durante a minha adolescência e aos 19 anos voltei para o 
Rio de Janeiro, mas desta vez para a região do Município 
de Caxias. Lá eu trabalhei na área da agricultura durante 
quatro anos. Trabalhei como lavrador plantador de 
mandioca e de cana-de-açúcar, assim como fazia meu pai. 
Depois desse período eu voltei para São Paulo novamente 
e segui trabalhando como metalúrgico. Eu já fui 
prensista, ajustador mecânico e ferramenteiro, tudo isso 
durante seis anos. Trabalhei na área da construção civil e 
me desenvolvi por lá também, comecei de baixo e cheguei 
ao cargo de mestre geral. No dia 5 de dezembro de 1999, 
sofri um acidente de carro em uma viagem de São Paulo 
para Guaratinguetá-SP. O acidente resultou em longos 
seis anos de recuperação. Já recuperado, voltei para o Rio 
de Janeiro por motivos pessoais, mas comecei meu 
envolvimento com os movimentos sociais da região do 
Bairro Amapá, em Duque de Caxias-RJ, e com o 
movimento sindical dos trabalhadores rurais da região. 
FIS - Fale-nos um pouco da sua atuação atualmente. 
Beto - Sou aposentado por invalidez, causada por um 
acidente de trabalho, e atualmente sou coordenador do 
NUDEC [Núcleo Comunitário de Defesa Civil de Duque 
de Caxias] e vice-presidente do STTR [Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais]. Além disso, 
participo de um fórum da parceria entre as FETAGS 
[Federações de Trabalhadores na Agricultura] e a 
CONTAG [Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura], que são instituições de alcance nacional que 
atuam na luta dos trabalhadores rurais. Esse fórum 
objetiva um estudo político da sociedade e debate a 
agricultura familiar de forma ampla. Por exemplo, nós do 
sindicato falamos sobre agricultura familiar, 
compartilhamos as técnicas de plantio e de colheita, 
instruímos e preparamos a população rural para as 
configurações da sociedade para que essas pessoas 
entendam como conseguir um financiamento agrícola, 
como conversar com as instituições e entenderem como as 
coisas funcionam. Também focamos nas necessidades dos 
assentamentos, fazemos visitas e promovemos debates. 

[entrevista concedida à Coordenação] 

O ano de 1979 foi um período marcado por alguns acontecimentos históricos no Brasil: João Baptista 
Figueiredo, empossado trigésimo presidente do Brasil e último do Regime Militar; Eunice Michiles torna-se a 
primeira mulher, pela via do processo eleitoral, a ocupar um lugar no Senado Federal; a Lei da Anistia foi 
promulgada; e, finalmente, com apenas 15 anos de idade, Carlos Alberto Vieira, mais tarde Beto do Amapá, 
começa a sua trajetória de luta sindical no estado de São Paulo. Beto do Amapá atua hoje na reivindicação pela 
acessibilidade de Pessoas com Deficiência aos ambientes de trabalho e em debates tangentes às políticas públicas 
de saúde. Atua, também, em fóruns que visam à instrução de trabalhadores rurais. Beto nos fala dessas coisas.  
 

Em resumo, preparamos o povo agrícola para a sociedade. 
O fórum geralmente acontece em Araruama-RJ, mas a 
gente também visita outras cidades. O evento já é antigo, 
atualmente ele acontece de três em três meses, mas ele 
existe desde 1963 em toda a região sudeste do Brasil. 
Atualmente só atuo na área social, que é o que gosto de 
fazer. Sou conselheiro municipal de saúde, faço parte do 
conselho gestor do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, 
atuo como voluntário na defesa civil e faço parte da 
Associação de Moradores do Bairro Amapá em Duque de 
Caxias-RJ, onde atuo como diretor de divulgação. Nós 
fazemos de tudo lá na Associação: casamentos, corremos 
atrás de medicamentos, consultas, auxílio no trâmite de 
realização de cirurgias, ou seja, fazemos de tudo pra 
facilitar a vida da população. É muito trabalho, mas na 
verdade está tudo interligado. Os membros da Associação 
também atuam no sindicato e vice-versa. Além desses 
projetos, o sindicato vem desenvolvendo propostas para 
ajudar a vida das pessoas que trabalham com agricultura. 
Uma das propostas é a criação de uma linha de crédito 
para as mulheres trabalhadoras rurais, para que elas 
possam comprar uma geladeira, uma televisão, ou seja, 
aumentar o conforto de suas rotinas. Outro exemplo é a 
proposta de criação de uma carteirinha do SUS para 
trabalhadores rurais, para que suas especificidades sejam 
abarcadas com mais facilidade. O que nós do sindicato 
buscamos é a implementação de políticas públicas nos 
assentamentos e no meio rural.  
FIS - Quais foram as questões mais relevantes da área de 
saúde do trabalhador das quais você participou ou presenciou.  
Beto - A luta mais emblemática que eu venho participando 
e atuando está diretamente relacionada à acessibilidade 
das pessoas com deficiência física e às oportunidades de 
trabalho, bem como aos espaços de debate de questões 
relacionadas às políticas públicas. Por exemplo, eu observo 
que o Fórum Intersindical Saúde-Trabalho-Direito vem 
crescendo cada vez mais e atingindo um maior número de 
pessoas. Então, porque não pensar na proposta da 
promoção da maior acessibilidade de pessoas com 
deficiência auditiva e de cadeirantes? Um intérprete de 
libras traria a possibilidade destas pessoas participarem 
do Fórum.  
FIS - Beto, deixe-nos uma mensagem. 
Beto - Eu gostaria de primeiramente elogiar o Fórum. 
Participo das reuniões há cerca de um ano e venho 
aprendendo muita coisa até então. Agradeço muito ao 
Fórum por isso. Então eu só gostaria que o Fórum 
continuasse nesse ritmo, despertando o interesse de uma 
maior variedade de pessoas, proporcionando o 
aprendizado e a conexão entre os sindicalistas, bem como 
as suas lutas e as suas necessidades. ■ ■ ■ 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Página 8 FÓRUM INTERSINDICAL 

Trabalhadores Anônimos 
 

Dando Visibilidade às 
Identidades Sociais 

 

Tia Santa: a Grande Dama de Copacabana  

 

Um dos grandes orgulhos de TIA SANTA é 
a confiança que os clientes têm nela, no 
cuidado com as crianças. Ela conta o que 
eles falavam para ela: “Os nossos filhos na 
nossa casa são nossos filhos, na praia os 
filhos são seus.” Mesmo depois de adultos, 
TIA SANTA diz que continua cuidando 
deles e os aconselhando: “Eu sei que 
conselho não se vende, mas sou um tipo de 
conselheira.” É muito árdua a vida de 
barraqueira na praia. A Prefeitura até hoje 
não dá o apoio necessário. Atualmente TIA 
SANTA e Juvino vão todos os dias para casa 
em Belfort Roxo. A mãe da TIA SANTA 
tem 95 anos e precisa de seus cuidados. Mas, 
para guardar o material da praia, barracas, 
cadeiras, utensílios e material de consumo 
eles pagam R$ 960,00, por mês, ao depósito 
que, na verdade, ainda não é reconhecido 
pela Prefeitura. Muitas vezes, os fiscais vão 
lá no depósito e levam tudo. E,  sabe-se  lá  o 

Severina Isabel dos Santos nasceu em 
Igarassu (Pernambuco) e veio para o Rio de 
Janeiro aos 17 anos, para se tornar TIA 
SANTA - a grande dama de Copacabana. 
Há 39 anos na praia, TIA SANTA ajudou a 
criar, como ela gosta de falar, duas gerações 
de meninos e meninas que hoje são homens e 
mulheres bem sucedidos, espalhados pelo 
mundo que, volta e meia, vêm à praia para 
beijá-la. Quando já trabalhava na praia, 
havia 4 anos, trouxe seu companheiro, 
Juvino, que era pedreiro, para ajudá-la e 
estão juntos até hoje, em Copacabana.     

 

Era muito difícil a vida na praia daqueles tempos 
dos anos ‘70. TIA SANTA dormia na praia para 
tomar conta do isopor e das mercadorias. Só ia 
para casa de 15 em 15 dias. A polícia até ajudava, 
mas os ‘rapas’ (fiscalização da prefeitura) vinham e 
levavam tudo, sempre de forma violenta, inclusive 
de madrugada, quando TIA SANTA dormia. Eles 
ficavam cavucando a areia para encontrar as 
mercadorias enterradas e levavam. Uma vez 
levaram o tênis que ela tinha dado de presente ao 
seu sobrinho Jorge de 5 anos. O menino, que ela 
considera ‘filho de coração’, chorou muito e TIA 
SANTA transformou sua indignação em luta. A 
ajuda de clientes, muitos deles ilustres, também 
estimulava TIA SANTA a continuar lutando. Certa 
vez, o rapa da Prefeitura levou tudo e ela falou: 
“Eu sou guerreira. Vocês roubaram uma cidadã!” 
Havia um suíço na sua barraca que ficou 
consternado com aquela situação e na mesma hora 
lhe deu uma nota de 100 dólares. Ela não queria 
aceitar mas ele insistiu e ela foi imediatamente 
comprar tudo de novo. TIA SANTA, sempre 
emocionada em seu depoimento, é muito grata às 
pessoas que lhe ajudaram. Ela lembra que o 
governador Leonel Brizola era um que defendia o 
direito dos praieiros ambulantes. Lembra também 
de Rodrigo Maia, quando era Secretário da 
Prefeitura de Luiz Paulo Conde, que defendeu os 
ambulantes numa reunião no SESC Copacabana, 
em 1996. Nessa reunião TIA SANTA chamou os 
‘rapas’ de ladrões e defendeu o seu direito de 
trabalhar honestamente. Antes da praia, TIA 
SANTA foi empregada doméstica e cuidadora de 
crianças, filhos de “gente importante’. 
 continua 

Foto: Fadel - 2016 
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que fazem com o material apreendido. Por 
causa da Prefeitura, os donos das lojas 
fechadas do bairro têm medo de ajudar os 
barraqueiros guardando seus materiais. É 
uma luta constante contra essa injustiça 
para todos os que trabalham honestamente, 
com garra, abnegação e responsabilidade. O 
trabalho na barraca nem é tão rentável, pois 
o casal não consegue pagar o INSS. E a 
marcação dos fiscais é implacável. Tantas 
vezes se emociona ao falar de quanto já 
sofreu humilhação, mas não desiste. Com 
um fiscal da Riotur, TIA SANTA teve que 
desabafar: “Eu não me vendo, não nasci p’ra 
isso.” A dama de Copacabana enquanto 
dava seu depoimento ficava de olho no 
atendimento aos clientes, dando instruções e 
tomando conta de seu negócio. “Meu olho é 
uma metralhadora giratória, até mesmo 
quando sou roubada. A palavra nordestina é 
que o que engorda o gado é o olho do dono.” 
A senhora miúda de olhinhos claros e 
apertados tem diabetes, bronquite, a visão 
começando a diminuir e há muitos anos teve 
câncer. Na época, quando desconfiou que 
estava doente, foi com uma recomendação 
ao Instituto de Câncer de Vila Isabel e lá foi 
destratada por uma assistente social. Já ia 
embora quando uma enfermeira, ao ver o 
ocorrido, orientou-a a ir no gabinete do 
diretor contar o que acontecera. O próprio 
diretor a atendeu, ela foi operada e ficou 
curada. Sempre com seu companheiro ao 
lado, TIA SANTA quer casar com Juvino 
este ano de 2017, em agosto, quando faz 70 
anos. O casamento com Juvino será uma 
verdadeira festa na praia, apesar dela 
sempre dizer aos rapazes que trabalham na 
sua barraca: “A praia p’ra nós é só p’ra 
trabalhar, p’ra se divertir a praia é dos 
banhistas.” José Juvino Neto nasceu em 
Nova Floresta, na Paraíba, e veio para o Rio 
de Janeiro em 1969. O paraibano forte e 
caladão está sempre ao lado de sua 
companheira falante. Apesar das crises de 
gota que às vezes o obrigam a andar de 
muletas, Juvino é o comandante da 
distribuição das bebidas aos clientes. 

Trabalhadores Anônimos 

 
Dando Visibilidade às 

Identidades Sociais 
 Tia Santa: a Grande Dama de Copacabana  

[entrevista concedida à Coordenação – dezembro 2016] 
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Na foto, Juvino 
faz uma 

caipivodka de 
limão no seu 
liquidificador  
a manivela, 
verdadeira 

raridade nestes 
tempos de 

modernidade 
líquida. 

 

Assim é a vida dessa dama praiana que dorme 
pouco mais de duas horas por dia e se emociona 
e emociona quem lhe ouve ao contar sua vida, 
sofrida, mas digna e de muita luta. Ela tem 
alguns desejos, além do casamento com Juvino 
em agosto. Um deles é que a Prefeitura trate os 
barraqueiros com respeito, que consiga um 
depósito oficial para guardar seus materiais e 
pare de invadir os depósitos particulares. Outro 
desejo é que ao morrer ela seja cremada e suas 
cinzas sejam jogadas na Praia de Copacabana. 
Afinal, como ela mesma diz: “Tenho um amor 
pela praia, por Copacabana e pelos meus clientes. 
É por isso que quero aqui minhas cinzas. Meu 
espírito vai permanecer aqui.” ■ ■ ■ 
 

 

A  
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CONTINUAM ABERTAS as 
INSCRIÇÕES para o BOLETIM 
ESPECIAL de FOTOGRAFIAS 

sobre 
SAÚDE do TRABALHADOR. 

Veja em nosso site 
www.multiplicadoresdevisat.com 

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

 

Conheça o Plano de Trabalho do Fórum 
Intersindical para 2017.   

Verifique-o no Boletim nº 17 (janeiro-2017) 
e dê sua opinião no  

Fale Conosco do nosso Blog  
www.multiplicadoresdevisat.com 

INFORMES 

ATENÇÃO! 
Se você tem interesse em escrever 

um texto sobre saúde do 
trabalhador para a nossa seção 

artigo do mês entre no blog e veja 
como proceder: 

www.multiplicadoresdevisat.com 
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Reunião do Fórum Intersindical – 27/01/2017 

Para ter acesso aos outros Boletins do Fórum 
Intersindical de Formação visite o site 

www.multiplicadoresdevisat.com/boletins 

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 
 

Coordenação:  
Ana Paula Bragança (mestranda ENSP/FIOCRUZ)  
Jacqueline Wilhelm Caldas (mestranda ENSP/FIOCRUZ) 
Luciene Aguiar (doutoranda ENSP/FIOCRUZ)  
Renato José Bonfatti (CESTEH/ENSP/FIOCRUZ) 
Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos (DIHS/ENSP/FIOCRUZ) 

PRÓXIMA REUNIÃO do FÓRUM INTERSINDICAL 
 

Em virtude do Carnaval, a próxima reunião será no dia 17 de fevereiro – 6ª 
feira – de 09 às 13:00h, no DIHS/ENSP - Prédio da Expansão da FIOCRUZ, 

localizado na Av. Brasil, nº 4036, sala 905, Manguinhos - Rio de Janeiro 
(direção Zona Norte). O Fórum é uma iniciativa conjunta de várias 

instituições acadêmicas, sindicatos de trabalhadores e dos Cerest (Centros de 
Referência em Saúde do Trabalhador), aberto à participação de todos os 

interessados nas temáticas abordadas e na luta pela saúde do trabalhador. 
Na próxima reunião teremos nossa tradicional Oficina Temática.  

A convidada será KATIA REIS, com o TEMA  
“Processo Educativo em Saúde do Trabalhador e o papel do CESTEH 

(Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana”. 

 
Na foto, à esquerda, de fita amarela a convidada 

da Oficina Temática - Maria Inês Bravo 


