
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

O Fórum Intersindical traz nesta edição uma singela homenagem à Luciene Aguiar. 
Adepta de Iansã e curtida nas águas do mar e das lágrimas,  

Luciene com sua força e leveza trouxe novas cores à saúde do trabalhador. 
Captada pelas palavras de uma camponesa guerreira,  

empunhou as armas da justiça para fazer jus às mulheres  
(e também aos homens) que têm na justa causa da luta  

 a causa justa do trabalho digno. 
Nascida em 22 de maio, companheira de dia de surgimento de Charles Aznavour,  
revive La Bohème em sua Montmartre-Macaé, ora com os pés descalços nas areias  

da Praia do Pecado, ora com os pés calçados de branco  
nas alamedas de acolhimento dos enfermos e esquecidos.  

Trabalhadores e suas sofrências são a razão de suas mãos. 
Trabalhadores e suas tristezas são a razão de suas tristezas. 

Trabalhadores oprimidos são a razão da opressão que oprime seu peito. 
Tomara que hoje, na celebração de seu aniversário e de seu companheiro  

cantor francês que nasceu na Armênia, cujo povo foi destroçado  
pelo primeiro grande genocídio do século XX, Luciene possa sorrir 

como sorri quem tem na utopia da saúde do trabalhador  
a razão de sua existência.  

E que possa sorrir junto com eles e elas que  
fazem do trabalho a verdadeira razão do mundo sem pedir nada além 

de um sorriso que lhes confira dignidade. 
O Fórum Intersindical se orgulha de ter Luciene como sua alma  

mobilizadora e deseja, pela voz de Charles Aznavour,  
BUEN ANNIVERSAIRE    
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EDITORIAL* 

*Os editoriais do Boletim expressam a opinião da coordenação do 

Fórum Intersindical e nem sempre a de todos os participantes.  

A cada reunião ordinária, os editoriais são debatidos, suscitando 

divergências e provocando reflexões, na perspectiva de uma arena 

democrática, criativa e coletiva de encontros de ideias  

em prol da saúde dos trabalhadores. 

Luciene Aguiar e a  

Saúde do Trabalhador 
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Fórum Intersindical: se a utopia nos faz caminhar, 

caminhando estamos sempre mais perto 

https://www.youtube.com/watch?v=y6ex9WqxEvU
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Coordenação: 

Isabella Maio / Luciene Aguiar /  

Marcel Caldas / Renato José Bonfatti /  

Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos 

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 

Fórum Intersindical 

Espaço coletivo de 

construção de saberes 
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InformAÇÃO 
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Marielle  
PRESENTE 

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

 

 

Jean Wyllys 
“Preservar a vida 

ameaçada é também 
uma estratégia da luta 

por dias melhores.” 

 
https://poenaroda.com.br/wp-

content/uploads/2018/10/destaque_jeanwyllys.jpg 

INFORMES 

ENVIE suas FOTOGRAFIAS sobre 

SAÚDE do TRABALHADOR 

para o nosso Boletim 

www.multiplicadoresdevisat.com 

Já pode ir tirando suas fotos!! 

 
ATENÇÃO! 

Se você tem interesse em escrever um texto sobre 

saúde do trabalhador para a nossa seção artigo do 

mês entre no blog www.multiplicadoresdevisat.com 

e envie!! 

PRÓXIMA REUNIÃO do 

FÓRUM INTERSINDICAL 

Dia 22/05/2020 - 6ª feira 

Até o dia acabar (00:00 às 24:00h) 

Oficina Temática: 
Luciene Aguiar é ARTE!  

 

Acompanhe Luciene Aguiar  

 

Acompanhe Luciene no trabalho com as Felinas da Noite. 

Veja como seus sofrimentos são tratados com o carinho de quem penetra nas suas almas. 

E faz com elas o que acha que deveria ser feito com ela se ela mesma fosse uma delas. 

ATENÇÃO 
Quando passar a Pandemia, trabalhadores 

bancários, comerciários, metalúrgicos, pessoal da 

limpeza urbana, dos correios, de call center e de 

telecomunicações, motoristas de ônibus, táxi e 

uber, autônomos em geral, pescadores, 

marisqueiras, seringueiros, pedreiros,  

petroleiros, carpinteiros, agricultores, 

empregadas domésticas, prostitutas, 

cabeleireiros, barbeiros, manicures, cozinheiras, 

garçons, camelôs, artesãos, artistas de circo e de 

rua, desempregados, desalentados, jangadeiros, 

pintores de parede, bombeiros hidráulicos, 

chaveiros, padeiros, açougueiros, comerciários 

em geral, e tantos os que são oprimidos pela 

exploração do trabalho, procurem 

LUCIENE AGUIAR 

(ela lhes dirá alguma coisa)  

ATENÇÃO 
Na Pandemia do Covid-19 não tome cloroquina 

nem anitta nem pílulas de fascismo. 

 

 Na dúvida tome 
LUCIENE AGUIAR 

 

Você estará a salvo  
de charlatães e facínoras. 
 E ainda por cima voltará 

pra casa sorrindo... 
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