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Editores da Coluna Opinião 
Nota sobre Publicações 

A Coluna Opinião, de janeiro de 2019 a julho de 2020, publicou diariamente 

(exceto sábados, domingos e feriados nacionais) próximo a 400 textos,  

de 67 autores nacionais e internacionais. Profissionais das mais diversas 

origens, professores, pesquisadores, sindicalistas, militantes sociais, pessoas 

comuns, tod@s trabalhador@s... Seu objetivo tem sido a difusão de 

opiniões técnicas e políticas, de leitura accessível, por meio de textos curtos 

e de rápida leitura. Criada no âmbito do Projeto Nacional de Formação de 

Multiplicadores de Vigilância em Saúde do Trabalhador, a Coluna Opinião 

teve como seu propósito primordial constituir-se como instrumento de 

formação continuada para todos aqueles que têm como missão a defesa  

da saúde, da vida e da dignidade de todos os trabalhadores de nosso país. 

Chegou o momento de registrarmos esse percurso por meio de duas 

publicações com cerca de 120 desses textos. Ambas serão publicizadas por 

meio virtual, em nosso próprio Blog www.multiplicadoresdevisat.com,  

e em meio físico no formato tradicional de livro. Trata-se de um 

reconhecimento a todos os autores que colaboraram até agora e aos leitores 

que nos prestigiaram. A primeira publicação é uma coletânea dos autores 

que mais contribuíram com a Coluna Opinião, com textos selecionados 

pelos próprios. A segunda publicação terá uma seleção de textos escolhidos 

pelos seus leitores, mediante critérios estabelecidos pelos Editores. 

São critérios: 

a) Fácil compreensão da leitura e/ou capacidade de  sensibilizar e mobilizar; 

b) Criatividade e/ou ineditismo da abordagem; 

c) Linguagem poética e/ou estilística própria; 

d) Relevância do tema; 

e) Coerência, objetividade e capacidade de síntese. 

Se você tem interesse de participar da Comissão de Seleção, entre em 

contato com os nossos canais de comunicação. 

Todos os que participarem da seleção terão seus nomes inscritos  

na publicação como Comissão de Seleção. 

Pretendemos concluir a seleção dos textos no início de setembro de 2020. 

Enquanto isso a Coluna Opinião segue com sua missão.  

Um abraço a tod@s.  
■ ■ ■ 

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. 
 

http://www.multiplicadoresdevisat.com/

