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EDITORIAL*

A saúde do trabalhador é um voo que não consegue aterrizar, mas tem
combustível suficiente para continuar em direção à dignidade do
trabalho. O combustível inesgotável é a militância e o orgulho de
produzir conhecimentos que não fiquem engavetados nos porões da
ciência tradicional. Todavia, é preciso buscar novas fontes de
combustível renovável, para que os tempos, mesmo mudando, não
comprometam a garantia do voo até a vitória final. Parar de dar
voltas e mais voltas em volta do umbigo é a primeira manobra do
redirecionamento. É hora do movimento sindical se repensar, em
tempos sombrios de extermínio explícito do sindicalismo, da academia
se reformular, em tempos de produtivismo predatório e liberalmercantil, e dos serviços de saúde do trabalhador, mais que nunca,
reciclarem-se antes que acabem, como aliás vem sendo (a)tentado
contra vários Cerest [Centro de Referência em Saúde do Trabalhador]. Como se
acoplar, em pleno voo, às novas plataformas de combustível renovável
(energia solar, eólica, sopros dos deuses), para reabastecer-se rumo à
utopia? Que pessoas e instituições, atualmente, só olham para seus
próprios umbigos, sabemos. Como escreveu Luis Fernando Veríssimo,
em algum momento: “A fome do mundo não é de igualdade e justiça, é
de eletrodomésticos e férias no verão”. Poderíamos acrescentar ...e de
carro do ano, academia de ginástica, cesta básica de perfumes e
cosméticos, celular turbinado, grana e pouca democracia... Igualdade
e justiça não é produto de primeira necessidade. E na saúde do
trabalhador é justamente isso que falta. Embora não se possa
generalizar, também não se pode dizer que o melhor possível foi feito.
Não foi. Mas temos combustível. Para além do corporativismo, do
individualismo, do consumismo e do aparente êxito da ideologia
liberal de colocar a sociedade à mercê do mercado, existe, por parte de
pessoas e grupos organizados, uma enorme resistência à lógica
desumana e avassaladora de retirar direitos em nome de uma
modernidade que exclui mais e mais. A razão que une os resistentes é
a luta por direitos humanos. Atingidos por desastres, pessoas com
deficiência, mulheres vitimadas, negros discriminados, refugiados
abandonados, perseguidos pela sexualidade, índios acossados,
quilombolas desrespeitados, desalojados do “progresso” - sem-terra,
sem-teto, desempregados, e os sem-esperança - escravos da
modernidade... Somados todos, a conta só aumenta. Contudo, há uma
outra razão que une os excluídos, perseguidos, violentados,
discriminados, mesmo que isso ainda não faça parte de sua agenda de
lutas: o trabalho numa sociedade de classes. Esta razão ainda não está
explicitada, mas como explicitá-la? A luta pelo direito no trabalho e,
Fórum Intersindical: se a utopia nos faz caminhar,
voando vemos a utopia mais de perto

em especial, na sua vertente de saúde do trabalhador, ficou
confinada, principalmente, ao sindicalismo operário, urbano e
fabril. Os êxitos seculares dessa luta, nos novos tempos liberaismercantis-rentistas, estão sendo destroçados com uma rapidez que
não é acompanhada na mesma velocidade pela mudança de
estratégias de luta dos trabalhadores. Novas premissas devem ser
pensadas. Todos os movimentos que lutam por direitos específicos,
citados anteriormente, são compostos por trabalhadores, mas não
têm o trabalho e, tampouco a saúde do trabalhador, como questão
relevante, e muito menos prioritária de sua luta. De um modo geral,
os movimentos que lutam por direitos humanos guardam
especificidades de seus interesses mais diretos que muitas vezes
divergem entre si. Motivados frequentemente por atrelamentos
político-partidários, religiosos, culturais, econômicos, corporativos,
e clientelísticos, embora tenham uma pauta comum de luta: o direito
humano, em si, este não é um fator aparentemente suficiente para
aproximá-los em articulações estratégicas de unidade na luta.
Direito ao reconhecimento, ao livre arbítrio, à autonomia, ao
respeito, à não-violência, à não discriminação, ao acolhimento, às
políticas públicas, entre tantos outros, são temas comuns aos
movimentos. Mas onde está a unidade na luta? Salvo uma ou outra
manifestação de apoio em situações determinadas, os movimentos
costumam ser pequenas aeronaves solitárias voando em busca de
um pouso seguro. O sindicalismo que já foi uma pujante aeronave
na direção de mais direitos, hoje também voa sem radar. Nos anos
que se vislumbram, em que o mundo, após a onda neoliberal, vem
voando, pela extrema-direita, por rotas de colisão com a democracia
e as políticas sociais inclusivas, universalistas e de direitos humanos
têm combustível de sobra no autoritarismo, no fascismo e na crença
em pilotos bem treinados para serem kamikazes sem que eles
saibam ou desconfiem. Para voar além do umbigo, a saúde do
trabalhador em suas práticas institucionais públicas - serviços e
academia - e sindicais, necessita preparar-se para a ampliação de
seu objeto interdisciplinar, intersetorial, educativo e político. O
primeiro passo é radicalizar a articulação com os movimentos por
direitos humanos, em geral, tendo como palavra de ordem de
aproximação uma coisa simples e, por isso, óbvia: a relação saúdetrabalho. Saúde e trabalho são unanimidades nas lutas dos
movimentos por direitos, o que parece que está faltando é falarmos
disso juntos. Talvez ainda não tenhamos pensado nisso... ■ ■ ■
*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.
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A fala da Saúde do Trabalhador

Beto Novaes
José Roberto Novaes há muitos anos enriquece o debate da saúde do
trabalhador com imagens que inspiram os veteranos e os jovens na defesa da
saúde e da dignidade no trabalho. Graduado pela Escola de Agronomia de
Piracicaba, é mestre em Engenharia de Produção pela COPPE [Instituto Alberto
Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia], da UFRJ [Universidade Federal do Rio de
Janeiro] e doutor em Economia pela UNICAMP [Universidade Estadual de Campinas]. Hoje
coordena, no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, o projeto “Educação
através das imagens”, cujo objetivo é apoiar as lutas dos movimentos sociais.
A entrevista, além do depoimento de Beto Novaes, registrado em azul itálico, contou com a
luxuosa contribuição de Marina Tarnowski Fasanello. De sua tese de Doutorado em Ciências: O

Documentário nas lutas emancipatórias dos Movimentos Sociais do Campo: produção
social de sentidos e epistemologias do Sul contra os agrotóxicos e pela agroecologia,
defendida em 2018 (PPGICS-ICICT-FIOCRUZ/RJ), foram extraídos diversos textos sobre a
trajetória de Beto Novaes e sua linda história de lutas e produção de eternas imagens.

Iniciei minha carreira profissional como engenheiro agrônomo, formado na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/USP, em
Piracicaba/SP, no período de 1967 a 1970. Formado em Agronomia, com especialização em Economia Rural, fiz concurso público para
trabalhar no Ministério do Interior, na Comissão do Vale do São Francisco, hoje CODEVASF. Minha atividade, enquanto Economista
Rural, restringia-se à organização de cooperativas voltadas para a comercialização de produtos agrícolas produzidos em projetos de
irrigação localizados nas margens do Rio São Francisco, em Juazeiro e Petrolina. Acompanhei, durante dois anos, a implantação
destes projetos. Grandes investimentos públicos foram ali realizados para viabilizar a utilização das águas do rio para irrigação. Estes
investimentos atraíram grandes grupos econômicos e, assim, a região foi transformada num polo exportador de frutas e legumes para
outras regiões do país e para o exterior. Os indicadores econômicos do Polo Petrolina/PE - Juazeiro/BA dispararam. Naquela época
(início da década de ‘70) dizia-se, alto e bom som, que o progresso chegara na região. As empresas chegaram e ocuparam as margens
dos rios e as ilhas, expulsando a população local para a caatinga, agravando os problemas de sobrevivência da população local devido à
impossibilidade de acesso à água. No meu trabalho cotidiano fui percebendo que não era esse tipo de desenvolvimento que me
motivava. Aprendi muito com a reflexão que fazia com os pequenos agricultores e com a população marginalizada por este modelo de
desenvolvimento. Neste processo fui percebendo que tal modelo era gerador de exclusão, de desigualdades sociais e predatório
ambientalmente. Foi nesta experiência que tive a oportunidade de conviver com uma população faminta e doente.
Sua experiência como técnico na organização de cooperativas de produtores propiciou um encontro com a
realidade que lhe trouxe elementos importantes para mais adiante ingressar na academia. Não em uma
academia fechada em si mesmo, como ele refere, mas fazendo uma ponte com a realidade, trazendo desta uma
reflexão para estudar a teoria numa relação dialética com a práxis social. Em toda a sua trajetória acadêmica, na
agronomia, na engenharia de produção e na economia, seu vínculo foi muito estreito com os movimentos sociais.
Em 1973, pedi demissão e fui para o Chile fazer uma pós-graduação.
O processo foi abortado pelo golpe militar naquele país. Voltando ao
Brasil, em 1975, fui fazer o mestrado na COPPE/UFRJ, procurando
refletir academicamente aquela vivência do primeiro emprego. Foram
3 anos de curso e pesquisa com os dados do trabalho empírico.

Fórum Intersindical
Missão: Ação

A base empírica para a dissertação que ele trazia consigo
tratava do deslocamento populacional, o problema de
aquisição de terras nas margens dos rios, o agravamento
da seca no Sertão, entre outros. Essa problemática que
ele havia conhecido a partir de uma inserção prática no
mundo concreto real, agora trazia para a academia.

Logo após a defesa da dissertação, em 1977, fui contratado pela Universidade Federal da Paraíba
para trabalhar como professor no Departamento de Economia, Campus de Campina Grande.
Trazendo a experiência do trabalho nos projetos irrigados do São Francisco procuramos integrar o
trabalho acadêmico que se realizava na Universidade com as demandas dos movimentos sociais.
continua
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Na ocasião do convite para trabalhar na UFPB, o então reitor (posteriormente presidente do CNPq, de 1980 a 1985) - Lynaldo
Cavalcante - queria transformar esta universidade em uma grande experiência inovadora para discutir a questão regional na
área da ciência, da tecnologia e da economia. A intenção era montar um curso de Economia Regional. Por esta razão estavam
contratando também vários exilados políticos que voltavam ao Brasil no período Geisel de distensão política. Muitos exilados
de esquerda possuíam titulações, e isso era algo fundamental para que o curso pudesse ser credenciado na CAPES. Lá, foi sua
primeira experiência como professor universitário, deixando de exercer a atividade de agrônomo e se tornando coordenador
do curso de Economia Regional em Campina Grande, Paraíba. Sua intenção era ficar três anos, que acabaram se tornando
doze. Beto relata ter sido uma experiência fantástica, porque eram pessoas que vinham de diferentes partes do mundo, todas
com uma mesma formação e querendo fazer uma espécie de “revolução brasileira” dentro do curso de economia.
Na década de ‘70 a Paraíba vivia uma época de grandes mudanças na estrutura produtiva do campo. No litoral, com a criação do
PROALCOOL, em 1975, a lavoura de cana se expandiu sobre os roçados dos pequenos produtores. Houve resistência, muito
confronto. No sertão, os projetos de pecuarização e de substituição das variedades de algodão impulsionaram a desestruturação da
relação de parceria nos grandes latifúndios. A migração do campo para a cidade aumentou, as periferias começaram a prosperar nas
pequenas cidades sertanejas e nas cidades polos da região. As pesquisas acadêmicas mapeavam estes conflitos e denunciavam a
lógica do modelo excludente. As transformações na estrutura produtiva da região eram evidentes, a precarização do trabalho, o
desemprego, a fome e a miséria se alastravam. Os movimentos sociais, as igrejas e os sindicatos reagiam à formação deste bolsão de
miséria, levando a Universidade a estreitar relações com esta população marginalizada e com os movimentos. Os Programas de
Mestrado em Economia e Sociologia da UFPB mapearam esses conflitos. Temas como precarização do trabalho, desemprego, saúde,
fome, direitos passaram a fazer parte das nossas pesquisas acadêmicas. Neste cenário, em 1978/79, foi produzido pelo grupo de
pesquisa (Francisco José da Costa Alves, João Otávio Paes de Barros, Maria Rita Assunção) e professores do mestrado em Economia
da UFPB o filme: O que eu conto do Sertão é isso..., que retrata o processo migratório na região em virtude da desestruturação da
relação de parceria nos latifúndios do sertão paraibano. Este documentário foi de fundamental importância para consolidar a relação
entre a academia e os movimentos sociais, sindicais e as pastorais da igreja.
A linguagem visual tornou-se um importante instrumento de debate e reflexão, nos movimentos, sobre a realidade.
Nessa trajetória, Beto Novaes desenvolveu várias pesquisas acadêmicas, como a realizada no
campus de Campina Grande, no limite da cidade com o sertão. Esta pesquisa surge do olhar de um
pesquisador da UFPB por sua janela da sala de trabalho, através da qual ele percebeu, num
período de quatro/cinco meses, que a cidade se encontrava em um processo de expansão violento.
Eram pessoas que migravam do sertão para Campina Grande, que iam fazendo seus ‘puxadinhos’,
construindo suas casas das formas mais precárias e rudimentares possíveis. Assim foi se formando
na cidade de Campina Grande um bolsão de favelas e periferias. A cidade começou a crescer, o
solo urbano começou a se valorizar e essas favelas começaram a ser ameaçadas. A imensa favela
que podia ser avistada lá da janela de sua sala chamava-se Pedregal. Nesse mesmo local estava
https://i.ytimg.com/vi/M2L3iUeW0LA/hqdefault.jpg
sendo construído um conjunto habitacional para professores da universidade.

Foto: Flávio Condé

continua

Aquela favela era um incômodo, e um belo dia os pesquisadores refletiram: “poxa, a gente está
aqui nessa universidade, esse mundo tão fechado, o mundo lá fora acontecendo e a gente nem sabe
o que está acontecendo lá”. Campina Grande na época era uma cidade que tinha uma atividade
cultural intensa, principalmente cinematográfica, com oito a nove cineclubes. Estes cineclubes
solicitavam ao Museu de Arte Moderna do Rio (MAM-Rio) o envio de 1 (um) filme por mês
para que fosse exibido e debatido nos cineclubes da cidade. Quando Beto chegou a Campina
Grande, começou a frequentar os cineclubes, passando a conhecer algumas pessoas dessa área,
ao mesmo tempo em que realizava as pesquisas acadêmicas. Foi neste contexto que surgiu a
ideia de fazer, além dos clássicos relatórios escritos, um documentário como devolução da
pesquisa. Foi feito então um filme em parceria com os cineclubes de Campina Grande, em uma
interlocução entre professores da academia e cineastas locais, tornando-se um laboratório
interessante em termos de produto final. Porém, a relação entre estes grupos durante o
processo de produção havia sido muito conflituosa. Os acadêmicos sem experiência viam o
cinema como uma ferramenta instrumental de reprodução da sua linguagem, enquanto os
cineastas tentavam mostrar que o cinema trabalha com outra linguagem, com a sua própria.
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O filme produzido “O que eu conto do sertão é isso...” (1978/79), por conta da entrevista com uma senhora no Pedregal, que no final de
seu depoimento, após contar sua vida no sertão e a razão de vir para a cidade, ela diz: “o que eu conto do sertão é isso...”. Na época da
filmagem, Beto conta que aprendeu muito trabalhando com as imagens. Para o cineasta, trabalhar com imagens favorece a troca de
saberes e a desconstrução da hierarquização dos saberes, a superioridade de um saber sobre os demais. O trabalho com a imagem
favorece a escuta, o aprender a ouvir, a troca de saberes. A estrutura dos filmes montada nesse laboratório era também balizada por
ideias trazidas por movimentos de dentro da igreja católica, oriundos da teologia da libertação com os quais ele trabalhava, em que
levantavam a questão de que era o povo que devia falar. A estrutura narrativa do documentário era a fala, a fala que puxava o
documentário. E as imagens ilustravam a fala. Mas aí surgiu um problema: como é que arranjariam um grande proprietário de terra,
um latifundiário, que se dispusesse a falar? Em uma das saídas para captar imagens, Beto e equipe encontraram no município de Pombal
um grande latifundiário, que era padre e deputado estadual. Era época de campanha eleitoral, então, quando este homem viu o carro da
universidade, deve ter pensado consigo mesmo: “Oba! Mais divulgação p’ra minha campanha!”, e os convidou para ir à sua casa. Abriu
uma rede, sentou-se e começou a discursar sobre a realidade, a realidade que ele estava vendo, de um ponto de vista de um latifundiário.
Em sua narrativa ele explicava que não fazia
mais sentido morar no campo, que os
trabalhadores rurais deveriam ir para a cidade,
pois lá tem luz, tem emprego e que ele não queria
mais gente morando na sua propriedade, pois era
uma fonte de problemas. Problemas trabalhistas
e tudo o mais que envolve esta relação. Portanto,
ele havia resolvido modernizar sua produção,
estava entrando na pecuária e o grande
contingente de trabalhadores dentro da sua
propriedade teria que sair, e o proprietário
queria fazer isso sem pagar nenhum direito. Com
isso os trabalhadores rurais não tinham opção e
migravam para as periferias das cidades da
região. Esse documentário, quando finalizado, foi
utilizado nas salas de aula da universidade e
exibido em sindicatos. A partir dessas interações,
surgiram vários convites que permitiram a Beto
conhecer lideranças sindicais, inclusive a
Margarida Maria Alves, que inspirou a “Marcha
das Margaridas”. Margarida Alves foi uma líder
sindical paraibana assassinada na porta de casa,
em 1983, por um matador de aluguel. Três meses
antes de morrer na frente do marido e do filho,
ela havia feito um discurso no 1° de maio dizendo
que "é melhor morrer na luta do que morrer de
fome" (ver a seção Perfil Sindical nesta edição do
Boletim). Abriu-se um espaço na universidade
para que pessoas que assessoravam as lutas dos
trabalhadores pudessem se qualificar, fazendo
mestrado. Montou-se também um grupo de
pesquisa que desenvolveu várias dissertações,
tendo como foco central a questão da luta pela
terra, por melhores condições de trabalho,
ampliando-se assim uma interação entre a
universidade e os movimentos sociais.
Beto tornou-se um militante político, ao mesmo
tempo que fazia uma ponte entre a academia, a
teoria, a prática social e a militância.
Fórum Intersindical: somando forças
ficamos mais fortes para a luta

No início da década de ‘90 volto para a academia, para o Programa de Doutorado
em Economia na UNICAMP. O tema de minha tese, relacionado ao acúmulo de
experiência na militância política e na práxis das atividades nos movimentos sociais,
relata a expansão das usinas canavieiras no Nordeste, as mudanças nas relações de
trabalho e as campanhas salariais dos canavieiros. Passei quatro anos em Campinas
e depois voltei para João Pessoa, para compensar os anos em que havia ficado fora
no doutorado. Terminado este novo período na academia retomei a militância na
Paraíba até minha entrada no Instituto de Economia da UFRJ, onde implantei o
projeto de extensão: “Educação através das imagens”, com o objetivo de utilizar os
resultados das pesquisas acadêmicas como argumentos para produção de
documentários. Este projeto consiste (até hoje) em transformar a linguagem
acadêmica em linguagem visual como forma de integrar nas Universidades
atividades de pesquisa, ensino e extensão e atender as demandas dos movimentos
sociais e dos centros de pesquisas em várias áreas do conhecimento. Assim, as
imagens começaram a dar maior visibilidade aos trabalhos acadêmicos realizados
pelas Universidades e outros Centros de Pesquisa.
Dessa experiência nasceu a ideia de se fazer uma exposição fotográfica, que se
efetivou na sua volta ao Rio de Janeiro, agora trabalhando na área da Saúde e
Economia do Instituto de Economia da UFRJ. Nesta mesma época, Beto e o
fotógrafo João Roberto Ripper trabalharam a questão do trabalho infantil,
numa época em que na cidade do Rio de Janeiro as crianças em situação de
rua repercutiam na mídia nacional e internacional. Beto vinha trabalhando
com a questão do trabalho infantil no campo, algo que se tornou fortemente
presente em seu horizonte de trabalho, especialmente nos documentários
“Sonhos de criança”, “Os meninos na roça” e “Conversas de crianças”. O
conjunto desses três documentários, produzidos na década de ‘90, compõe um
acervo de obras-primas sobre o trabalho infantil no Brasil profundo, onde
impera a injustiça, a opressão, a exploração e a ganância do agronegócio.

Foto: Flávio Condé

Foto: Flávio Condé
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Em 2010, realizamos um trabalho em parceria com a
FIOCRUZ, sobre saúde coletiva e os trabalhadores
no agronegócio, coordenado pelo Professor Carlos
Minayo, com quatro documentários. Nuvens de
Veneno retrata as consequências do uso intensivo do
agrotóxico na lavoura de soja, milho e algodão no
estado do Mato Grosso. O argumento foi resultado da
pesquisa de Wanderlei Pignati, professor da
Faculdade de Medicina da UFMT. Linha de Corte
retrata a intensificação e precarização do trabalho no
corte da cana, nas usinas no interior de São Paulo.
Os argumentos foram baseados em pesquisas de um
conjunto de pesquisadores de várias universidades,
coordenadas pelo Professor Rodolfo Vilela da USP e
do Cerest de Piracicaba. Mulheres das Águas teve
como argumento a pesquisa do Professor Paulo Pena,
da Faculdade de Medicina da UFBA, junto às
mulheres marisqueiras nos pesqueiros e manguezais
de Bahia e Pernambuco. A pesquisa se relaciona a
doenças das trabalhadoras pela precarização do
trabalho e degradação ambiental causada pelas
grandes empresas que se implantaram naqueles
territórios. Agrofloresta é mais registra a luta social
da ocupação de uma propriedade pelos posseiros que
viviam na Mata Atlântica, em 2004. Esta propriedade
provocou degradação ambiental com a criação de
búfalos em área de reserva ambiental. A recuperação
ambiental pelos posseiros se fez através da
implantação do sistema agroflorestal. Neste contexto
a questão da saúde se torna relevante em virtude das
mudanças nas relações e no ambiente de trabalho e
na qualidade dos alimentos (sem agrotóxicos) ali
produzidos e distribuídos na região.

Os documentários têm como objetivo apoiar pesquisas acadêmicas consideradas
relevantes para atender as demandas dos movimentos sociais nos temas que
envolvem suas lutas. Nuvens de veneno, por exemplo, retrata o agronegócio no
Mato Grosso, maior produtor de soja do Brasil e maior consumidor de
agrotóxicos, onde a estrutura do agronegócio afeta fortemente o meio ambiente,
com desrespeito às leis ambientais, inclusive quanto à preservação das águas,
com a soja plantada bem próximo das nascentes. O veneno contamina aldeias
indígenas, toda a população ribeirinha e as cidades próximas. Beto parte das
narrativas, não das imagens. Assinala que é um tipo de trabalho muito
prazeroso, fora das perspectivas de tempo ditadas pelo mercado. A edição é
construída a partir das ideias e concepções colocadas pelas comunidades
envolvidas nos conflitos que não são percebidos se elas não forem ouvidas. Após a
primeira versão, Beto retorna aos entrevistados e a refaz em função do que lhe
for assinalado. Quando estão envolvidas na produção, as pessoas se tornam peças
chaves na sua divulgação e circulação. Beto tem como eixo central as lutas, as
reivindicações, deixando emergir as sutilezas narradas em confiança, onde os
entrevistados se emocionam, fazem suas narrativas de vida e vão contando sua
intimidade. A mídia e alguns documentários exploram a dimensão emotiva, sem
respeitar a intimidade destas pessoas. Beto tem muito cuidado com isso. Não
quer chocar pela miséria, pela dramaticidade. A intenção é gerar indignação, o
que não é algo fácil de se fazer em uma sociedade em que a violência permeia o
ambiente social onde se vive. Sua estratégia é produzir um material que ajude a
refletir, num contexto onde a mídia não informa, manipula. Para Beto, a préprodução é a etapa mais importante, na qual se articulam as ideias com os
representantes dos movimentos sociais que dão os elementos para se ir a campo e
fazer o filtro no olhar sobre a realidade a ser retratada. Não é um filtro que não
tem parcialidade, é um filtro que tem compromisso com as lutas dos movimentos.
Este é o recorte. Em seus documentários, com uma só exceção, não tem
depoimento patronal, pois, a seu ver, os patrões já têm seus canais para divulgar
suas ideias. Os documentários produzidos provocam um choque ao contrapor o
ideário da classe dominante, mostrando a capacidade de argumentação e de
análise política das pessoas de comunidades e movimentos sociais. É um trabalho
com poucos recursos e não específicos, mas superado pela militância que facilita
os compromissos e arranjos entre os participantes da produção. Beto Novaes vê
os pesquisadores dos documentários como referências políticas de militância e de
luta junto aos movimentos sociais, fundamental para perceber a realidade, pois
só por um tipo de pesquisa que extrai e retorna para academia não é possível
perceber o que está em jogo.

Para ele, são deformações as teses realizadas na academia, em que se faz um recorte,
abordam-se temas específicos que interessam à academia, mas ficam apenas no foco, e não
na abrangência e no contexto em que tal foco se insere. A ideia do documentário é que não se
faça uma demarcação conjuntural a ponto de, em outra conjuntura, ele ficar desatualizado.
Para Beto Novaes, esse formato influencia a produção de pesquisas, minimizando as
contradições entre o saber acadêmico e o saber não científico, colocando-os no mesmo
patamar. Não se busca somente encontrar soluções para os problemas, mas dar-lhes
visibilidade e promover reflexão. Isso permite desmontar o discurso da classe dominante, a
partir da indignação gerada, provocando as pessoas a repensar essas questões. ■ ■ ■
https://encr ypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRbLT80LEBzl6ozbzXOxb1l9WTP-H4iRtLS2br tjq0UIKbSLRXy

Todos os documentários de Beto Novaes
podem ser vistos no blog
www.multiplicadoresdevisat.com
Os professores citados Carlos Minayo,
Wanderlei Pignati, Rodolfo Vilela e Paulo Pena
já foram entrevistados em outras edições deste
Boletim Informativo. Veja no mesmo blog.

A experiência na Educação é muito diferente da Engenharia, onde se constrói um
prédio, tem o produto e depois o abandona. Na educação quando o trabalho se inicia,
forjam-se laços que não se desfazem facilmente. Assim caminhamos... (Beto Novaes)
Entrevista concedida ao Fórum Intersindical em setembro de 2018
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Reforma Agrária
- a quem interessa -

Lucinéia Miranda
de Freitas*

O jornalista Alceu Luís Castilhos, depois de uma ampla pesquisa na declaração de bens do TSE [Tribunal Superior Eleitoral], de
candidatos eleitos nos pleitos de 2008 e 2010 e cruzando esses dados da declaração com outras informações institucionais
como as do IBGE e também notícias jornalísticas, conclui em seu livro “Partido da Terra”1, de 2012, que mais do que uma
bancada ruralista, temos um sistema político ruralista. Pode-se dizer que o sociólogo Octavio Ianni, em seu clássico livro
“Origens Agrárias do Estado Brasileiro” 2, já havia também por outras formas de análise chegado à mesma conclusão
quando afirma que os momentos notáveis da história brasileira estão influenciados pela questão agrária. As perguntas que
essas afirmações nos colocam são: qual o impacto de um processo ruralista na construção socioeconômica do país? Qual a
relação entre a questão agrária e problemas sociais estruturantes como acesso a trabalho e renda, moradia, saúde,
educação e outros direitos? Por que debater reforma agrária se torna uma pauta da população em geral e não apenas dos
camponeses com ou sem terra e de povos e comunidades tradicionais? Neste texto não queremos em si responder a essas
questões, mas pontuar alguns elementos importantes da questão agrária brasileira, como perspectiva de diálogo.
A sociedade brasileira se constituiu a partir do modelo
produtivo denominado plantation3, que tinha uma estrutura
produtiva baseada no latifúndio, monocultura, exportação de
matéria prima ou semifaturada, utilização de tecnologias e
mão de obra escrava. Esse modelo estabeleceu um extrato de
senhores de terra, e também instituiu a base do poder político
e econômico. As instabilidades sociais do século XIX,
principalmente da segunda metade (abolição da escravidão,
independência do Brasil, proclamação da república), poderiam
ter sido uma alavanca para impulsionar uma mudança nesse
modelo, com perspectiva de um desenvolvimento nacional.
Porém, as mudanças foram construídas a partir do “andar de
cima” da sociedade, com base na manutenção dos privilégios e
das relações de poder já estabelecidas. Já no século XX, a crise
econômica mundial de 1929 abalou profundamente a
economia brasileira, considerando que a base de nossa
balança comercial era a exportação de café. Esta crise levou ao
processo da revolução de 19304, que novamente questionou a
estrutura política conhecida como café com leite, (onde se
revezavam no executivo nacional Minas Gerais e São Paulo,
consideradas as duas maiores forças econômica do período). O
governo provisório de Getúlio Vargas teve como objetivo
reestruturar o Estado através da constituinte e reestruturar a
economia a partir da industrialização. Porém, Vargas manteve
uma política de repressão das organizações sociais, de uma
industrialização dependente, e sustentação econômica do
latifúndio. É importante lembrar que a política de seguro
agrícola de alguns produtos e em alguns estados é das décadas
de 1930 e 19405. Outro elemento importante a considerar no
período é o incentivo à migração campo-cidade, com o
objetivo de disponibilizar mão de obra para a indústria
nascente. Ao fim do Estado Novo, a situação econômica e
social no Brasil agravou-se, pois, apesar da industrialização,
manteve-se a economia de base exportadora agrícola,
bastante afetada com a 2ª Guerra Mundial.

O processo de insegurança socioeconômica leva à retomada
da luta popular, com a articulação de diversas organizações no
campo e na cidade, fortalecidas pela atuação do PCB [Partido
Comunista Brasileiro], que volta a atuar legalmente. Na
constituinte de 1946 pela primeira vez pauta-se a realização da
reforma agrária como uma ação estatal de desenvolvimento
da economia brasileira, porém a proposta é rejeitada pelos
deputados. A década de 1940 e 1950 recrudesce a luta das
organizações camponesas, ampliando também o raio de ação
das mesmas, que passam a articular em nível de grandes
regiões e mesmo nacionalmente. Na década de 1960, o Brasil
vivenciou novamente outro processo de mudanças políticas e
de reestruturação do Estado e da economia. Com o objetivo de
se contrapor às propostas de reforma de base do então
Presidente João Goulart, caracterizando-as como risco
vermelho (relacionando aos comunistas, considerando que
vivenciávamos a guerra fria), os militares, junto com os
latifundiários e com apoio norte-americano desferiram o golpe
militar em 31 de março de 19646. Consolida-se, a partir daí, o
que se convencionou chamar de modernização conservadora,
que foi a implementação do pacote tecnológico da revolução
verde (modernização), sem alteração da base fundiária
latifundiária (conservadora). Alguns autores a chamam de
modernização dolorosa7. O processo da revolução verde
ampliou o êxodo rural, sendo as décadas de 1960 e 1970
expressivas na alteração populacional entre campo e cidade 8.
A revolução verde, além dos problemas econômicos e sociais,
aumentou significativamente os problemas ambientais,
causados pela expansão da monocultura. Mecanização
extensiva com menor uso de mão de obra e implementos
químicos (fertilizantes e agrotóxicos) permitiram ampliar a
produção, auxiliada pelo desenvolvimento genético, com o
desenvolvimento de agricultura em áreas antes consideradas
impróprias, como foi o caso da soja no cerrado.
continua
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Na década de 1980, em consequência da crise do petróleo da
década anterior, a economia brasileira (e consequentemente a
agricultura) apresenta nova crise que contribui para o fim da
ditadura militar que já perdurava 20 anos. Mas, apesar das lutas
massivas e da força da mobilização popular, não foi possível uma
transformação efetiva na organização do poder e foi realizada
uma transição democrática controlada, através de um processo
de eleição indireta. O governo Sarney (que toma posse em
consequência da morte de Tancredo Neves) elabora pela
primeira vez no Brasil um Plano Nacional de Reforma Agrária PNRA, com base no Estatuto da Terra de 1965. Em retaliação ao
PNRA e as lutas do MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra e da CPT - Comissão Pastoral da Terra, os ruralistas se
organizam na UDR - União Democrática Ruralista. A UDR, além
da atuação direta no Congresso Nacional, através das pressões
sobre os parlamentares para a não aprovação da reforma agrária
na Assembleia Constituinte, e também contra o PNRA, atuou na
propagação da violência no campo e na organização de milícias
armadas, com um dos lemas “para cada área ocupada um padre
morto” (Bruno, 1997)9. A UDR se constitui como embrião da
bancada ruralista, quando opta por construir frentes
suprapartidárias na defesa de seus interesses. Na década de
1990 o setor latifundista, buscando negar a vinculação social e
política que existia entre latifúndio, atraso e violência inicia a
construção política e acadêmica do agronegócio através da
criação em 1993 da ABAG - Associação Brasileira de
Agrobusiness, posteriormente Associação Brasileira de
Agronegócio. Já nessa constituição da ABAG chama atenção a
composição do quadro de sócios, que não era formado apenas
pelos setores agroprodutivos, mas também por setor de
comunicação e do mercado financeiro10.
Referências Bibliográficas
1 - CASTILHO, ALCEU LUÍS. O PARTIDO DA TERRA - como os políticos conquistam o território
brasileiro. Ed. Contexto, São Paulo – SP, 2012.
2 - IANNI, OCTAVIO. As origens agrárias do Estado Brasileiro. Ed Brasiliense, São Paulo – SP, 1984.
3 – https://www.suapesquisa.com/geografia/plantation.htm
4 - https://www.historiadobrasil.net/brasil_republicano/revolucao_1930.htm
5 - www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/histórico-do-seguro-rural-no-brasil
6 - http://tvbrasil.ebc.com.br/odiaquedurou21anos
7 - Alentejano, Paulo Modernização da Agricultura, (in) Caldart R. et al. (orgs) Dicionário da
Educação do Campo, Editoras: Expressão Popular e Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio,
FIOCRUZ, São Paulo-SP, Rio de Janeiro –RJ. (2012).
8 - https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/Exodo-rural-no-brasil.htm
9 - BRUNO, R. Senhores da Terra, Senhores da Guerra – A nova face política das elites
agroindustriais no Brasil, Editoras: Forense Universitária, Universidade Rural, Rio de Janeiro - RJ,
1997.
10 - MOURA, L. H. G. de, Questão ambiental e territorialização do Capital: novas formas de
acumulação capitalista, Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia, do
Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, como requisito para
obtenção do título de Doutorado em Geografia, 2017
11 https://www.youtube.com/results?search_query=sou+agro+giovana+antonelli+lima+duarte
12 https://www.youtube.com/results?search_query=agro+%C3%A9+tech+agro+%C3%A9+pop+agro+%C3%A9+tudo
13 - BRUNO, Regina AGRICULTURA EMPRESARIAL, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: LUTAS
SIMBÓLICAS E NEGAÇÃO DOS DIREITOS, Raízes, v.37, nº2, jul – dez/2017.

Desde que se constituiu como agronegócio, o setor ruralista
buscou construir uma imagem de modernidade e civilidade e
se colocar como um projeto para a sociedade brasileira e não
apenas um projeto de desenvolvimento do campo, fácil de
perceber nas estratégias de comunicação, como “sou Agro”, e
“Agro é tudo”11,12. No entanto, encobertos nesse manto de
civilidade, o setor é vinculado às mesmas ações violentas e
predatórias que sempre lhe caracterizou, desde o Brasil
colônia. Castilho além de concluir que o Brasil tem um Estado
todo ruralista comprova que as frentes de expansão da
fronteira agrícola, que também formam o arco do
desmatamento, concentram os registros de conflitos,
violações de direitos humanos, degradação ambiental,
destruição de mata nativa e tem por base a propriedade de
políticos (Castilho, 2012). A bancada ruralista tem uma
atuação bastante agressiva no Congresso na defesa de seus
interesses e de suas bases. Nesse processo não hesitam em
descaracterizar os adversários ou de fazer apologias à
violência de forma implícita ou explicita (Bruno, 2017) 13. É
importante estar atento à composição desta bancada, visto
que seus Projetos de Leis, apesar de interessarem apenas a
um pequeno grupo impactam a toda a sociedade. É o caso do
PL6299/2002 - conhecido como Pacote do Veneno. E,
também, por votar nos projetos que impactam a classe
trabalhadora como um todo, caso das reformas trabalhista,
previdenciária e a descaracterização do trabalho escravo.
Passados 500 anos seguimos com um projeto de
desenvolvimento baseado na extração e exportação de bens
primários, na concentração de riqueza, poder e privilégio,
com a exclusão da grande massa dos trabalhadores. Além de
não resolverem os problemas básicos da população brasileira,
a bancada ruralista os agrava pela forma predatória de
utilização dos bens naturais e de apropriação dos bens
públicos. “Agro não é tudo” e pensar o Brasil requer pensar
outro modelo de desenvolvimento do campo, sem o qual é
impossível sermos um país menos desigual. ■ ■ ■

* Lucinéia Miranda de Freitas é engenheira florestal
e doutoranda da ENSP/Fiocruz. Militante do MST,
desde 2006, contribuiu nos setores de juventude,
formação, finanças e, desde 2014, no setor de gênero,
onde debate o feminismo, o fim da violência contra as
mulheres, a participação das mulheres nas instâncias
de decisão, o patriarcado, a diversidade sexual e o
racismo. Nas atividades de formação, além da
temática de gênero atua também na questão agrária.

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 pr oduzido. 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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PERFIL

Hoje eu quero dizer a vocês

SINDICAL

Margarida Maria Alves

que nós lutaremos e vamos à

Margarida Maria Alves é uma mulher de fibra, sertaneja paraibana,
que dedicou sua vida aos direitos dos trabalhadores. Nascida em Alagoa

luta até o fim...
É melhor morrer na luta de

Grande, no sertão paraibano, em 5 de agosto de 1933, foi presidente

que morrer de fome.

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de sua região. Tendo sido uma

(Margarida Maria Alves)

das primeiras dirigentes sindicais do país, esteve 12 anos à frente do
Sindicato. Durante o período autoritário da ditadura militar, quando
muitos sindicatos estavam ou calados à força ou ocupados por pelegos
colocados pela ditadura, Margarida não se calou. Durante sua gestão,
foram ajuizadas mais de 600 ações trabalhistas em defesa dos direitos
dos trabalhadores rurais. Margarida foi também responsável pela
criação de delegacias sindicais em engenhos e usinas da região. Sua luta
centrava-se, principalmente, na assinatura da carteira de trabalho e
pelos direitos das pessoas que trabalhavam nos canaviais em condições
análogas à escravidão. Sua atuação combativa contrariou os interesses
dos coronéis e latifundiários do sertão, dentre os quais Agnaldo Veloso

http://4.bp.blogspot.com/-GIWgWo9GMLc/U20rxeEbFkI/AAAAAAAAAZA/SUA1Y6i9zo/s1600/1959320_665490040153747_2059306290366347264_n.jpg

Borges e seu genro José Buarque de Gusmão Neto, conhecido como
Zito Buarque, que foram mandantes do seu brutal assassinato no dia
12 de agosto de 1983, também em Alagoa Grande. Na tarde do
triste dia estava na janela de sua humilde casa, quando um jagunço,
pistoleiro

de

aluguel,

de

nome

Betâneo

Carneiro

dos

Santos,

desfechou-lhe um tiro no rosto com uma carabina calibre 12.
Seu marido, sua mãe, irmãs e seu filho que, na época, tinha 8 anos,
estavam em casa na hora do assassinato. O dia de sua morte ficou

https://4.bp.blogspot.com/-bgBaaCEFzAU/W27M2Vq8LI/AAAAAAACDuY/cPjzLMQIUJUIEI3gfpHgv3aKLtmTAdtrgCLcBGAs/s1600/1.jpg

consagrado como o Dia Nacional de Luta contra a Violência no Campo
e pela Reforma Agrária e sua luta inspirou a Marcha das Margaridas
que, todos os anos, reúnem dezenas de mulheres de todo o Brasil, em
defesa da Reforma Agrária e direitos humanos. Margarida recebeu, em
1988, cinco anos após sua morte, o Prêmio Pax Christi Internacional.

http://www.vermelho.org.br/admin/arquivos/biblioteca/margarida-maria-alves-arte-daluta_eu_nao_fujo-1124687.jpg

Anualmente, na semana que antecede o dia 12 de agosto, a população
de Alagoa Grande cultua a memória de Margarida. Em 2012, surge o
Coletivo Margarida Alves, cujo espírito de luta organiza um polo
gerador

de

referência

na

atuação

judicial

articulada

com

o

empoderamento da luta social. O grupo assessora grupos sociais
vulneráveis, tendo como horizonte a garantia dos direitos humanos, a
transformação social e a construção de uma sociedade justa, fraterna
e igualitária. ■ ■ ■

Informações extraídas dos sites:
https://coletivomargaridaalves.org/quem-somos/
http://www.ebc.com.br/ocaminhodasmargaridas
http://www.ebc.com.br/cidadania/2015/08/marcha-dasmargaridas-entenda-o-que-e-e-quem-sao-elas
Para assistir a simulação de seu assassinato acesse:
https://www.youtube.com/watch?v=cWEeORcZ6j0

https://i2.wp.com/trabalhosparaescola.com.br/wp-content/uploads/2017/10/Margarida03.png?fit=465%2C352&ssl=1

http://www.fitratelp.org.br/system/images/56dd094457f90d8cab9ccb205efd0a44.jpg

http://www.nordeste1.com/wp-content/uploads/2018/04/margarida.jpg

Fórum Intersindical: Trabalho Digno
e Respeito às Mulheres
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TomAZia MUNIZ
(Totô)

Trabalhadores Anônimos
Dando Visibilidade às
Identidades Sociais

Uma mulher. Uma mulher brasileira, nordestina. Assim é Tomazia de
Aquino Muniz, a Totô. Nascida em Viana*, no Maranhão, há 59 anos,
numa família de pai, mãe e doze filhos. Aos 7 anos já trabalhava na
lavoura e a enxada pesada era seu instrumento de trabalho. Também
quebrava o coco do babaçu. Apesar das condições precárias de vida,
jamais passaram fome. Plantavam arroz, milho e algodão. Criavam gado,
galinhas e porcos. Cresceu. E procurou na cidade (próxima) de São Luiz
um trabalho menos pesado. Empregou-se como babá. Casou-se e teve dois
filhos que com ela ficaram, após o marido seguir seu rumo. Sua irmã mais
velha, Antônia, havia partido para o Rio de Janeiro, em busca de novos
horizontes e Totô, então com 28 anos, decidiu seguir, com sua filha
Leidiane, os passos da irmã que admirava. Seu filho mais velho, Fredson,
que havia ficado com a avó no Maranhão, foi trazido um ano e meio
depois, quando Totô conseguiu se estabelecer na nova cidade. Sem
formação profissional e somente com o 1º grau não tinha muitas escolhas.

Foto: Celeste

Trabalhou como auxiliar de serviços gerais, copeira, diarista e empacotadora - função que exerceu durante 13 anos - e
que lhe provocou sérios problemas de coluna. Apesar da idade e do desgaste decorrente de seu trabalho pesado, Totô
ainda está longe da aposentadoria, o que não a desanima. Seu trabalho de copeira, no Palácio Guanabara, durante o
governo de Moreira Franco, quando servia cafezinho para os políticos que por lá circulavam, rendeu histórias que ouviu
e que é incapaz de ‘confessar’. A empresa em que trabalhou como empacotadora faliu e ela, mais uma vez, teve que
mudar de atividade. Trabalhou como babá por alguns anos, até chegar em sua atividade atual: cuidadora de uma
senhora idosa de 94 anos. Continua, até hoje, cuidando da mesma velhinha, agora com 97 anos. Apesar de ter sido sua
primeira experiência, como cuidadora de idosos, mantém-se dedicada, respeitosa e carinhosa na função que tem, nessas
características de quem cuida, a melhor credencial. No início de 2018, Totô foi posta à prova em sua sina de mulher
brasileira, pobre, negra, migrante, guerreira, quando seu genro, policial, foi assassinado à paisana, na sua folga, bebendo
com amigos num bar. O evento trágico redobrou seu novo perfil de cuidadora, dessa vez para com sua filha e sua neta,
que ainda sofrem o impacto da perda. Assim é Totô, profissão atual: cuidadora. Feminista. Embora não tenha disto a
consciência, exerce o feminismo de forma espontânea. Uma mulher que cai e se levanta, porque não pode fraquejar. Totô
é a fiel representante da mulher brasileira contemporânea que é, cada vez mais, protagonista da sua história. ■ ■ ■
* Conheça Viana - a terra natal de Totô - e veja o descaso dos políticos com o patrimônio histórico brasileiro
https://www.youtube.com/watch?v=whbtsoQwCoI

Fórum Intersindical
FormAÇÃO
InformAÇÃO

Fórum Intersindical - espaço coletivo de construção de saberes

TransformAÇÃO
AÇÃO

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. ■ ■ ■

FÓRUM INTERSINDICAL
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INFORMES
PRÓXIMA REUNIÃO do
FÓRUM INTERSINDICAL
Dia 26/10/2018 - 6ª feira
09 às 13:00h
Oficina Temática:
REABILITAÇÃO DO INSS:
a quantas anda?
Camilla Muniz ■ Samantha Oliveti
Luciene Vasques

Marielle
PRESENTE
Os assassinos ainda estão ausentes,
mas Marielle está presente
https://www .pstu.org.br/repudio-ao-assassin ato-da-vereadora-marielle-do-psol-rj/

Defender a Saúde
do Trabalhador
é digno!

ATENÇÃO
Aulas do V Curso de Formação Intersindical
26/10/18 - DIHS/ENSP
09 às 13:00h
Fórum Intersindical - Oficina Temática:
REABILITAÇÃO DO INSS: a quantas anda?
Camilla Muniz ■ Samantha Oliveti
Luciene Vasques
14 às 16:45h
Da Revolução Industrial à legislação
trabalhista e previdenciária no Brasil
Luiz Carlos Fadel

Av. Brasil, 4036, sala 905, Manguinhos
Rio de Janeiro - RJ - Fone: (21) 3882-9222/9223

Foto: JSLL

Reunião do Fórum Intersindical em 28/09/2018
Oficina Temática: Ciência: para que e para quem?
Roda de Conversa com Fernando Telles (no destaque)

Acompanhe a participação do Fórum
Intersindical/RJ no
Seminário "As Interfaces da Vigilância em Saúde do
Trabalhador na Atenção Primária em Saúde"
9 de novembro de 2018, das 8h30 às 12h30.
Auditório da SMPG - Edifício José Montaury
Rua Siqueira Campos, 1300/14º andar
Centro Histórico – Porto Alegre / RS
EVENTO GRATUITO E COM CERTIFICAÇÃO.
INSCREVA-SE de 15/10 a 2/11

... e também no Ciclo de Debates
Universidade Federal da Paraíba / Centro de Ciências da Saúde
Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva
“TRABALHO, AMBIENTE e SAUDE: avanços ou retrocessos nos Direitos?”

Foto: Lisiane

17 de OUTUBRO 2018 (4ª feira)
14h às 17 h - MESA 1: Transformações no mundo do trabalho e Política de Estado
1. “Transformações no Mundo do Trabalho”- Ivan Targino Moreira (UFPB)
2. “Direito Sanitário” - Maria Áurea Baroni Cecato (CCJ/UFPB, UNIPÊ)
3. “Direito Trabalhista”- Mirella Cahu (TRT-PB)
4. “Direito Previdenciário” - Josemilia Guerra
18 DE OUTUBRO de 2018 (5ª feira)
8h às 11h30 - MESA 2: Trabalho Rural: impactos para a Saúde
1. “Território e Ambiente” - Pedro Vianna (Dep. Geografia- CCEN/UFPB)
2. “Ações Antrópicas e Qualidade da água - Takako Watanabe
3. ”Impacto do uso de Agrotóxicos”- Lia Giraldo da Silva Augusto (FIOCRUZ)

CONTINUAM ABERTAS as INSCRIÇÕES para o
BOLETIM ESPECIAL de FOTOGRAFIAS sobre
SAÚDE do TRABALHADOR.
Veja as instruções em nosso site
www.multiplicadoresdevisat.com
Já pode ir tirando suas fotos!!

18h às 20 h - MESA 3: Trabalho Urbano: Reestruturação Produtiva e impactos
para a Saúde do Trabalhador. Coordenador: Kleber José da Silva (CEREST-JP)

1. “Setor Telemarketing” - Wallace de Oliveira (pres. SINTTEL)
2. “Setor Bancário” - Marcelo de Lima Barros (pres. Sind. Bancários)
3. “Vigilância em Saúde do Trabalhador” - Luiz Carlos Fadel (FIOCRUZ)

Fórum Intersindical - Democracia

Conheça a história da Saúde do Trabalhador no Brasil
Venha para o Fórum Intersindical ... ... e faça parte dessa história

participativa pela saúde no trabalho

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

Acompanhe a AGENDA de reuniões de 2018 da CISTT
COMISSÃO INTERSETORIAL de
SAÚDE do TRABALHADOR e da TRABALHADORA
pelo Blog
www.multiplicadoresdevisat.com

Fórum Intersindical
Razão de ser: Pessoas
Coordenação:
Luciene Aguiar (doutoranda ENSP/FIOCRUZ)
Renato José Bonfatti (CESTEH/ENSP/FIOCRUZ)
Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos (DIHS/ENSP/FIOCRUZ)

Fórum Intersindical de Formação em Saúde-Trabalho-Direito
para a Ação em Saúde do Trabalhador
Av. Brasil, 4036, sala 905, Manguinhos - CEP: 21.040-361
Rio de Janeiro - RJ - Telefone: (21) 3882-9222/9223
forumintersindical@gmail.com

Venha para o Fórum Intersindical - Acompanhe nosso Boletim Informativo

