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Limpando os caminhos da cidade para o desfile  

da saúde dos trabalhadores garis da COMLURB  
 

por Paulo Ernani Lima de Oliveira 
(sindicalista do Siemaco – integrante do Consest)  

 

 

Paulo Ernani, um dos assíduos frequentadores do Fórum Intersindical nos fala um pouco de sua vida sindical. 
“A minha história com o sindicato se inicia com meu adoecimento, entre os anos de 1992 e 1996. Eu trabalhava na coleta domiciliar de 
lixo doméstico nos bairros de Vila Isabel, Tijuca e Grajaú. É um trabalho duro e perigoso nos aspectos da organização do trabalho e da 
violência criminal. A equipe em que eu trabalhava na coleta tinha alguns colegas que faziam uso de substâncias alucinógenas e maconha. 
O trabalho pesado e ‘sujo’ leva algumas pessoas a usarem drogas. Isto me preocupava muito. Devido ao trabalho eu tinha baixa imunidade 
e inflamação de garganta quase uma vez por mês. Quando fui ao médico do plano de saúde, que por sinal nunca perguntou em que eu 
trabalhava, ele passou uma receita de Benzetacil. Procurei uma farmácia para tomar a injeção e fui informado que somente o posto de 

saúde poderia aplicar. Procurei então um posto de saúde, mas não fui 
atendido e orientado a voltar no outro dia a partir das 06 horas, isto tudo 
com muita febre. Voltei ao plano de saúde e falei com uma médica sobre a 
dificuldade de me medicar. A mesma falou para a enfermeira que eu estava 

ali para fazer bagunça. Perguntei à enfermeira o quanto eu fiz de bagunça naquele consultório. A enfermeira foi falar com a médica que 
ficou muito irritada e enviou uma carta para a Comlurb acusando-me de ser agressivo. Fui punido com três dias de suspensão. Foi quando 
procurei o meu sindicato que me ajudou. Comecei a frequentar o sindicato. Algum tempo depois solicitei, 
através de um abaixo assinado dos meus colegas, trabalhadores da gerência de limpeza do Grajaú e Vila 
Isabel e Maracanã, a minha indicação para ser delegado sindical de base de 1997 até 2011 e depois passei 
para o cargo de diretor suplente. Através do diretor Olímpio Barroso de Sá - um grande incentivador e 
formador - comecei a ver as questões de saúde do trabalhador. Levou-me a várias reuniões sobre saúde, 
uma das principais foi no CONSEST (Conselho Estadual de Saúde do Trabalhador), na década de 1990. 
Aprendi muito! Também participei da 3ª Conferência de Saúde do Trabalhador em 2005. Foi um marco na 
minha vida sindical em relação à saúde do trabalhador. O meu sindicato formou um grupo de saúde do 
trabalhador que tem a função de acompanhar os adoecimentos e os acidentes de trabalho e a emissão de 
CAT que eu aprendi a fazer. Também passei a ajudar na elaboração de termos para o acordo coletivo de 
trabalho em relação à saúde e segurança e acompanhar as Cipas. Vejo o Fórum Intersindical como um espaço que todos os sindicalistas 
do Rio de Janeiro e do Brasil têm obrigação de participar, pois é uma troca muito grande de experiência e aprendizagem. A coordenação 
e equipe do Fórum é muito eficiente e colaborativa. Espero que nós trabalhadores e a equipe do Fórum consigamos construir uma nova 
visão sobre saúde do trabalhador.” O site da COMLURB - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - divulga informações e 
orientações de acesso aos serviços prestados, uma coletânea de normas e regimentos e, entre outros, os códigos de conduta dos agentes 
públicos. Entretanto, não se sabe qual o efetivo de trabalhadores, quantas toneladas de lixo são recolhidas e como se dá o trabalho, 
quantos veículos são utilizados, a rotina de trabalho e as funções dos trabalhadores. Há poucas palavras sobre a saúde dos 
trabalhadores. O gari é um dos poucos trabalhadores que está exposto intensamente a todos os riscos clássicos: físico, químico, 
biológico, ergonômico e de acidentes. A todos se expõe INTENSAMENTE! A invisibilidade social, estudada por Fernando Braga da 
Costa em seu livro Homens Invisíveis: Relatos de uma Humilhação Social, não está na biblioteca da COMLURB. ■ ■ ■ 

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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que por sinal nunca perguntou em que eu trabalhava,  
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