
COSH NACIONAL  
 

UM MOVIMENTO QUE LUTA PARA LOCAIS DE TRABALHO 
SEGUROS E SAUDÁVEIS 

Je s s i ca  E .  Mar t ine z  
C o -D i re to ra  E je cu t i va  



QUEM NOS SOMOS 

¡ Conselho Nacional de Saúde e Segurança 
Ocupacional (“National COSH”): O órgão de 
coordenação do nível nacional dos EUA da 
rede COSH 

 
¡  Rede COSH: 21 grupos de base locais e 

estaduais ao redor dos EUA 
 



GRUPOS “COSH” 

¡  Comitês ou Coalizões sobre 
Segurança e Saúde Ocupacional 

¡  Organizações não 
governamentais, sem fins 
lucrativos 

¡  Composto por ativistas de saúde 
e segurança sindicais, centros de 
trabalhadores, profissionais de 
saúde publica, familiares de 
vitimas, trabalhadores feridos, e 
outros interessados em saúde e 
segurança no local de trabalho 



O Conselho Nacional do Saúde e 
Segurança Ocupacional e dedicado a 
promover condições de trabalho que 
sejam seguras para todos os 
trabalhadores através da educação, 
organização, e advocacia.  

NOSSA MISSÃO 



¿O QUE MOTIVA NOSSO TRABALHO E COMPROMISSO? 

Em janeiro de 2016, O brasileiro 
Ricardo Oliveira foi trabalhar em um 
canteiro de obras em Sutton, 
Massachusetts - mas ele nunca 
chegou em casa. Ricardo caiu de 
uma altura de 25 pés e nunca se 
recuperou de seus ferimentos. 
 
Ricardo, 22 anos no momento da 
sua morte, não foi protegido por um 
sistema de proteção contra quedas 
no momento da sua morte. 
 
 



Ricardo Oliveira tinha pelo menos um irmão, Rennan, que demonstrou 
seu luto no Facebook com o seguinte post: 
 
 
“Descanse em paz, meu irmão. O céu hoje ganha mais um anjo. A sua 
batalha aqui na Terra infelizmente acabou. Não mais brigas, decepções, 
esforço, luta ou qualquer outra coisa que fazia sua vida difícil. Deus estará 
lá em cima te esperando de braços abertos para uma vida eterna no 
paraíso. Sei que nunca disse, mas saiba que sempre te amei”. 
 



MORTES PREVENÍVEIS 

Lesões e mortes no local de trabalho não são 
acidentes são incidentes evitáveis! 



OS SINDICATOS ORGANIZAM POR CAUSA DO FOGO 
DA FABRICA TRIANGLE SHIRTWAIST  



OS SINDICATOS SE MOBILIZAM! 
EXPLOSAO DE UMA MINA NO ESTADO DA VIRGINIA 

1968 



¡ Primeiros grupos de COSH formados apos a 
aprovação de Lei de Segurança e Saúde em 1970 

¡ O objetivo era fornecer aos trabalhadores 
informações e ferramentas que precisam para usar 
novos direitos ao abrigo da Lei.  

¡ Eles foram formados principalmente em áreas com 
sindicatos fortes e trabalharam muito de perto com 
os sindicatos desde o inicio. 

 

HISTORIA DE COSH 



LINHA DE TEMPO DE O 
DESENVOLVIMENTO DE GRUPOS COSH 

¡ 1971 – Primeiro grupo COSH em Chicago 
¡ 2003 – COSH Nacional fundou como organização por 

uma rede de voluntários 
¡ 2009 – Concedido primeiro financiamento de 

subvenção e coordenação por um funcionário oficial 
¡ 2010 – Reunião e treinamento em colaboração com 

os centros de trabalhadores  
¡ 2011- primeira conferencia nacional = COSHCON 



21 GRUPOS DE COSH EM TODO O PAIS 



AMBIENTE ATUAL DE 
SAÙDE E SEGURANÇA 

NOS EUA 



 
QUEM ESTÁ ENVOLVIDO? 

 
 
INVESTIGAR /APLICACAO/ 
GOVERNO 
 
•  OSHA 
•  Divisão de salários e horas 
•  Departamento de Trabalho 
•  NIOSH 
 
GRUPOS DE ADVOCACIA E TRABALHADOR 
 
•  COSH Grupos 
•  Sindicatos 
•  Centros de Trabalhadores 
 
 
 

 
 
 
 
PESQUISA / TREINAMENTO 
•  Associação Americana de Saúde Pública 
•  Programas universitários 
 
 
OUTROS 
•  Aliados da comunidade 
•  Famílias 

 



OSHA aplica a Lei de Segurança e Saúde 
no trabalho por: 
 

¡ Definição de Padrões de Trabalho: 
regulamento ou regras de saúde e 
segurança no local de trabalho 

 
¡ Inspecionando locais de trabalho – 

identificando violações, citações e multas 
 

OSHA  



 
 

Seção 5(a)(1) 

“Cada empregador deve fornecer a cada um de 
seus empregados um local de trabalho livre de 
perigos reconhecidos que estão causando ou 
provavelmente causem a morte ou danos físicos 
sérios a seus empregadores ." 

CLAUSULA GERAL DE OSHA 
 



159 ANOS 

Isso e quanto tempo levaria aos inspetores federais da OSHA a 
inspecionar cada local de trabalhou uma vez 

 
O SEU LOCAL DE TRABALHO E SEGURO? 



OS TRABALHADORES ESTÃO EM PERIGO!!  

O orçamento do Presidente 
Trump propõe grandes cortes na 

segurança e saúde dos 
trabalhadores. Elimina o 

treinamento do segurança dos 
trabalhadores e as 

investigações de acidentes 
químicos e reduz o 

financiamento para pesquisa 
em segurança no local de 

trabalho, colocando os 
trabalhadores em risco de 

morrer no trabalho.  



Americanos são 270 vezes mais risco de morte  de um 
acidente de trabalho do que um ataque terrorista 

 
OSHA  =  $552,787 milhões 

Departamento de Segurança Interna=  $43 bilhões 
 

ORÇAMENTO DE OSHA 
 



OSHA 
Cor tes:  US $9,5 milhões 

Elimina o programa de treinamento de segurança e saúde da OSHA 
para trabalhadores, incluindo trabalhadores vulneráveis. 

 
Corta 150 funcionários da execução da OSHA a partir do orçamento 

de 2016. 
 

NIOSH 
Cor tes:  US  $135 milhões,  acima dos US $4 milhões anteriores 

Elimina os Centros de Pesquisa em Educação - programas de 
treinamento e pesquisa que se concentram em higiene industrial,  

enfermagem em saúde ocupacional, medicina ocupacional e 
segurança no trabalho. 

 
Elimina o financiamento para pesquisas de especialistas em 

segurança no trabalho; vigilância do envenenamento por chumbo, 
sil icose e outras doenças; e o Centro Nacional de Construção da 

NIOSH. 

O ORÇAMENTO DO PRESIDENTE TRUMP 
DEIXA DE FORA OS TRABALHADORES 



¡ Menos recursos para 
execução 

¡ Aumento da mortalidade 

¡ Aumento de acidentes de 
trabalho 

¡ Aumento da licença de 
doença, custos médicos 

O QUE ACONTECE SE OS RECURSOS E 
ORÇAMENTO DA OSHA FOREM CORTADOS 

 



¡ A penalidade média da OSHA é de apenas US $1.000. 

¡ Violações graves - aqueles que representam uma 
probabilidade substancial de morte ou danos físicos 
graves aos trabalhadores - estão sujeitos a uma 
penalidade civil máxima de apenas US $7.000. 

MULTAS DA OSHA CONTRA EMPREGADORES 
 



AMBIENTE LEGISLATIVO 

§ O Congresso completamente 
disfuncional torna praticamente 
impossível qualquer proteção dos 
novos trabalhadores através da 
legislação. 

§ Os sindicatos fracos já não têm o 
poder de promover leis e 
regulamentos mais fortes na 
maioria dos casos] 



AMBIENTE REGULATÓRIO 

¡ Administração anti-trabalhadora 

¡ Domínio de uma retórica anti-regulatória 
extrema: os regulamentos ”Mata Empregos" 
estão destruindo a economia! 

¡ Pare na liderança e atividade da OSHA 

¡ Concentre-se em recursos do empregador e 
sem recursos para proteção ou execução do 
trabalhador 



O DESAFIO: 45 ANOS DEPOIS DA LEI DE 
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

¡ A maioria dos trabalhadores não tem verdadeiramente os 
direitos que a Lei de SST garanta (menos trabalhadores 
em sindicatos, intimidação generalizada, sem proteção 
real de denunciantes). 

¡ A OSHA está cronicamente subfinanciada - muito poucos 
inspetores. 

¡ As finanças da OSHA são pateticamente baixas na 
maioria dos casos. 

¡ Os trabalhadores permanecem desprotegidos de muitos 
perigos - o processo de configuração padrão está 
quebrado. 



 
Construindo alianças 
entre o trabalho 
organizado tradicional e 
outros aliados 

MODELO COSH: 



POR QUE AS COALIZÕES? 

¡  As coalizões podem chegar a 
uma audiência mais ampla 
através de múltiplas redes: 
defensores da saúde pública, 
advogados, trabalhadores, 
estudantes, etc. 

¡  Percepções do público e dos 
legisladores: importante mostrar 
ampla base de apoio para 
regulamentos e leis de 
segurança no local de trabalho - 
"não apenas uma questão 
sindical". 



…POR QUE AS COALIZÕES? 

¡  Os sindicatos sindicais estão colocando menos recursos em 
Saúde e Segurança e não podem combater sozinhos a luta 
contra a segurança e a saúde dos trabalhadores. 

¡  Novos atores no movimento trabalhista dos EUA - 
oportunidade de chegar a eleitores mais abrangentes. 

¡  Grande parte da mídia e do público não vê a segurança dos 
trabalhadores como uma alta prioridade: "Esse é um problema 
antigo que resolvemos há muito tempo". 



POR QUE AS COALIZÕES COM DIVERSOS 
GRUPOS DE INTERESSE? 

Algumas outras questões recebem 
maior visibilidade do que os 
problemas de segurança do 
trabalhador - trabalhamos para 
vincular nossas lutas com essas 
questões, tais como: 
 
¡ Problemas de trabalho juvenil 
¡ Abuso de trabalhadores 

imigrantes 
¡ Trabalhadores temporários 
¡ Roubo de salário 
¡ Assédio sexual 



Extensão para 
populações 
mais 
vulneráveis - 
Trabalhadores 
imigrantes 
com baixas 
salários, 
temporários ... 

CONSTRUINDO PARCERIAS 



DESENVOLVIMENTO DE TRABALHADORES 
E LIDERANÇA COMUNITÁRIA 

Conferência Nacional 
sobre Saúde e 
Segurança dos 
Trabalhadores 

Rede de 
Ativistas 
Regionais 

Liderança Juvenil 



TREINAMENTO PARA AÇÃO! 

¡  Centrado no aluno e participativo 
¡  O treinamento é relevante e estimula 

os trabalhadores 
¡  Combinação de apresentação de 

novas informações e método de 
atividades de grupo pequeno, em que 
os formandos discutem questões e 
questões entre si, aprendendo uns 
com os outros, bem como de 
formadores 

 
Algumas atividades incluem: 
 

¡  Mapeamento de risco ou corpo 
¡  Estudos de casos em pequenos 

grupos 
¡  PLANO DE AÇÃO! 



A PWA é uma coalizão de defensores da segurança e saúde dos 
trabalhadores que inclui o Conselho Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho e suas 20 organizações afiliadas locais; a seção 
de Saúde e Segurança no Trabalho da Associação Americana de 
Saúde Pública; vários sindicatos e centros de trabalhadores, e uma 
variedade de grupos de advogados de trabalhadores em todo o 
país. 

¡  A lista de e-mails PWA tem mais de 750 membros com uma 
presença on-line muito ativa. 

¡  O PWA mensal solicita uma variedade de tópicos de SST que 
destacam as últimas notícias, campanhas, eventos e projetos de 
advocacia de políticas. 

¡  O COSH nacional hospeda webinars periódicos para PWA e 
outros. 

ALIANÇA PARA PROTEGER TRABALHADORES 
PROTECTING WORKERS ALLIANCE (PWA) 



SEMANA MEMORIAL DOS 
TRABALHADORES 

Eventos em todo o país: Califórnia, Nova Jersey, Massachusetts, Nova York… 



DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS E 
MATERIAIS EDUCACIONAIS 



OBJETIVOS: 
 

§  Sensibil izar para os problemas de 
saúde e segurança que os 
trabalhadores enfrentam no 
trabalho 

§  Empoderar os trabalhadores para 
falar sobre os perigos que 
enfrentam no trabalho -  dar- lhes 
uma voz 

§  Construa uma coleção de 
histórias de trabalhadores que 
possam indicar tendências 
maiores na força de trabalho 

§  Educar os trabalhadores sobre 
seus direitos no trabalho 

§  CONSTRUIE UM MOVIMENTO DE 
BASE MAIS FORTENTE !!  

Testemunho do Trabalhador 



ORGANIZAMOS E MOBILIZAMOS! 



Um Ato de Di re i to  de Sabedor ia  de 
Trabalhadores Temporár ios  é  ass inado em 

le i  em no estado de MAssachusetts  
 

Pro jeto  de le i  ex ige que as  agências  
temporár ias  forneçam uma not i f icação por  

escr i to  dos pr inc ipais  detalhes das 
atr ibuições de t rabalho para t rabalhadores  

temporár ios  não prof iss ionais  (os  
t rabalhadores  prof iss ionais  estão isentos) ,  

como 
 

¡  nome da agência  
¡  o empregado do local  de t rabalho 
¡  t ipo de t rabalho a  ser  fe i to  
¡  salár ios  antec ipados 
¡  dire i to  a  compensação de t rabalhadores  

e  como entrar  em contato com o 
Depar tamento de Normas Laborais  (DLS) .  

SOLUÇÕES POLÍTICAS E VITÓRIAS 

Trabalhadores temporários exigem o direito de saber! 



NOVA REGRA DE SÍLICA 



New York COSH – Trabalhadores de Salao 
de Unhas e Advogados Aplaudem 
Legislação Recentemente Assinada 
 
¡  Esta lei cria uma oportunidade para um 

emprego estável e justo para as pessoas 
que trabalham em cerca de 3.000 salões 
de unha no Estado 

 
¡  A legislação garante que os 

trabalhadores tenham acesso a um 
treinamento adequado, incluindo 
treinamento sobre segurança e prevenção 
de infecção; e permite ao estado fechar 
salões que repetidamente invadem a lei e 
evadir inspeções de saúde e segurança 
operando sem uma licença. 

MAIS VICTORIAS POLÍTICAS 



RESUMO: O QUE FIZEMOS BEM 

¡ Construindo alianças fortes com o trabalho 
organizado tradicional e novas formas de 
organizações de trabalhadores. 

¡ Obtendo maior visibilidade e cobertura de mídia das 
lutas de saúde e segurança do trabalhador. 

¡ Reconhecimento como o convocador nacional e a 
organização para problemas de saúde e segurança 
dos trabalhadores 



O QUE PODERÍAMOS FAZER MELHOR 

¡ Diversifique nossas fontes de financiamento - quase 
tudo vem de uma subvenção do governo e de uma 
bolsa de fundação privada. 

¡ Nossa rede COSH não é verdadeiramente nacional: 
nenhuma presença COSH em grandes áreas do país, 
particularmente onde os sindicatos são fracos 

¡ Colaborações mais fortes com nossos Aliados 
internacionais! 



PARA RESUMIR 

 
Estamos rompendo barreiras e nos concentramos em 
soluções: 
 

¡ Divulgação estratégica e mobilização 
¡ Construindo redes de apoio 
¡ Treinamento para agir! 
¡ Treinando educadores de pares 
¡ Construindo o poder político 



CONTACTE-NOS  

 
 

WWW.COSHNETWORK.ORG 
Facebook: National Council for Occupational Safety and Health 
Twitter: @NationalCOSH 
 

Jessica Martinez  jessica@nationalcosh.org 
 


