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Ata 3ª da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora de Varginha, realizada em Sala de Conferência pela plataforma Google 

Meet, diante do cenário de Pandemia, em atenção à Resolução nº 06/2020, no dia 08 

de março de 2021, às 14 h e 08 min. Membros presentes: Célio Ferreira (Coordenador 

da CISTT), Brígida de Fátima Batista Gomes (Vice-Coordenadora da CISTT), Helen 

Márcia de Souza (Conselho Municipal de Saúde de Varginha - CMSV), Cláudio Miranda 

Souza (Conselho Municipal de Saúde de Varginha – CMSV), Reinaldo Sarto (Grupo 

Educacional – UNIS), Melina de Souza Fiorini e Schulze (Ministério Público do 

Trabalho), Vanessa Tavares de Jesus Dias (Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL), 

José Ronaldo Clemente (Sindicato das Telecomunicações – SINTTEL), Oscar Gabriel 

(Sindicato das Telecomunicações – SINTTEL), Catherine Bueno Dominguete 

(Departamento de Biomedicina – Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS), 

Christiane Navarra Frogeri Pimenta (Departamento de Psicologia Universidade de 

Alfenas – UNIFENAS), Marina Ribeiro Magalhães (Setor de Segurança e Medicina do 

Trabalho – SESMT), Letícia Moura Passos Soares (Ministério Público do Trabalho), 

Valdene Rodrigues Amâncio (Conselho Municipal de Saúde de Varginha – CMSV), 

Karolina Vitorelli D. L. Fagundes (Autoridade Fiscal – Saúde do Trabalhador), Leandro 

Costa Marinho (Gerência Regional de Trabalho), Antônio Amorin e Adalise Dayane 

Vieira (EMATER) como convidados. Ausências justificadas: Hudson Lebourg 

Vasconcelos Batista (Conselho Municipal de Saúde de Varginha – CMSV), Ana Márcia 

Rodrigues da Silva (Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL) e Vítor Lúcio da Silva 

(Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Varginha – SINDSERVA). Pauta: 01- 

Leitura, discussão e aprovação da Ata do mês de fevereiro 2021; 2- Informe da 

Vacinação; 03- Repasse e avaliação da reunião com setor da Educação em 18/02/2021; 

4- Definição de reuniões da Comissão Especial COVID-19 e 5- Plano Anual de Trabalho 

da CISTT/2021. A reunião inicia com o Coordenador Célio dando boas vindas a Adalise 

representante da EMATER informando que a mesma comporá a CISTT na qualidade de 

convidada e solicita que ela se apresente. Célio homenageá todas as mulheres, 

principalmente as integrantes da CISTT pelo Dia Internacional da Mulher e apresenta 

através da audição a música Maria Maria na vdz de Elis Regina. Pauta 01- Célio discursa 

sobre reunião da Comissão Especial e das atas, citando a Deliberação nº 003/2020 do 

Conselho Municipal de Saúde de Varginha – CMSV. Reforça que as atas das reuniões 

tanto do CMSV quanto da CISTT são publicadas no website do Conselho e coloca em 

votação a utilização  ou não da Deliberação nº 003/2020 do CMSV a respeito de 



realizar ou não a leitura da ata e ou relatórios  anterior, uma vez que após a confecção 

da ata, esta é enviada a todos os membros da CISTT para leitura, análise, correção e 

aprovação. Por aprovação unânime ficou decidido que as atas e relatórios anteriores 

não mais serão lidos no início da reunião. Célio agradece as procuradoras Melina e 

Letícia representantes do Ministério Público do Trabalho - MPT na CISTT pela nota 

divulgada na imprensa sobre a reunião da Comissão Especial COVID-19/CISTT com o 

setor da Educação. Pauta 02- Célio justifica que não foi possível solicitar ao Presidente 

do CMSV informe sobre a vacinação contra o coronavírus na cidade para essa reunião, 

mas alerta que o grupo de whastApp está sempre atualizado com informações sobre o 

COVID-19, inclusive vacinações e que os membros da CISTT devem sempre que 

possível visitar o grupo para se manter informados. Na data do dia 06/03/2021, no 

grupo de whastApp, o Secretário de Saúde da cidade, Dr. Luiz Carlos Coelho desabafa 

que os profissionais da rede  estão sendo agredido, em razão das vacinas, Célio 

manifesta solidariedade da CISTT com os colegas de trabalho. Melina solicita 

informações sobre a vacinação na Fundação Hospitalar do Município de Varginha – 

FHOMUV, em razão da repercussão do surto e morte de uma servidora daquela 

Instituição. Brígida relata que nem todos os servidores foram vacinados. Melina solicita 

que a CISTT encaminhe ofício para respostas. Célio solicita ao MPT auxílio com 

fundamentações técnicas. Pauta 03- Quanto à reunião da Comissão Especial COVID-19 

com o setor de Educação, Melina informa que houve repercussão positiva, que levou a 

suspensão ao retorno às aulas e que as escolas não estavam preparadas para retornar 

de forma segura a fim de garantir o cumprimento do protocolo sanitário e que 

acompanha a inserção deste. Karolina discorre que a reunião foi bem proveitosa e que 

o feedback foi positivo e que após várias escolas se dirigiram a Vigilância Sanitária para 

adequações do protocolo sanitário. A apresentação do protocolo sanitário auxiliou o 

direcionamento de muitas escolas. Na rede particular a apresentação foi 

minuciosamente discutida, havendo a liberação in loco, porém há escolas em processo 

de adaptação e todas precisam do alvará sanitário vigente. Frisa que mesmo as 

exigências cumpridas, pode haver demanda, em razão de estarmos lidando com 

crianças. A suspensão ao retorno às aulas pelo Executivo auxiliou mais o 

acompanhamento do protocolo. Informa que até o momento não há surtos entre os 

profissionais escolares, e que os afastamentos que foram noticiados, foi transmissão 

externa, pois as aulas estão remotas e não há contato com os alunos. Melina relata 

que o acompanhamento é necessário com feedback positivo. Célio relata que depois 

da reunião recebeu no CMSV o representante da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes - CIPA da Educação com interesse em saber mais sobre a reunião para 

emissão de parecer ao setor e confirma que a repercussão foi positiva. Pauta 04- Célio 

informa que após diligência com Karolina foram elencados setores como Armazéns e 

Corretoras de café, Bancos, Construção Civil e Clínicas de Medicina do Trabalho para 

reuniões de alinhamento dentro do plano de ações da Comissão Especial COVID-19 

frente às situações de pandemia. 



Melina sugere reunião com o setor de Transporte Escolar para esclarecer as medidas 

de controle sanitário. Foi citado também o setor Bancário pelo grande número de 

pessoas utilizando desse serviço. Leandro adverte que não é o melhor momento para 

reuniões com esses setores e sugere reunião com o setor de Medicina e Trabalho. 

Melina questiona quem são as empresas de transporte escolar. Leandro ao procurar 

no sistema sobre essas empresas verificou que existe uma associação, mas sem 

movimentação. Leandro se compromete a repassar ao Coordenador da CISTT até dia 

10 deste mês a lista das empresas de Medicina e Trabalho da cidade para envio das 

convocações. Decide-se pela reunião da Comissão Especial COVID-19 com o setor 

Medicina e Trabalho no dia 18/03/2021, quinta-feira às 14 h, pelo plataforma virtual 

Google Meet, sendo aberto a todos os membros da CISTT. Pauta 05- Célio indaga a 

todos sobre o Plano Anual de Trabalho da CISTT. Esclarece que no ano passado, em 

razão da pandemia ficamos de adaptar o evento. Citou ainda a formalização do pedido 

de implementação da CEREST em Varginha, precisando manter o monitoramento, uma 

vez que depende de abertura de vaga no Ministério da Saúde para implantação na 

cidade. Informa ainda que a Comissão Especial COVID-19 faz parte do Plano. Quanto a 

fazer um seminário ou audiência pública, Melina sugere um evento em torno da Saúde 

Mental do Trabalhador com profissionais capacitados no tema, abrangendo a 

pandemia, mas também de uma forma geral. Melina informa conhecer um psiquiatra 

para o evento. Valdene sugere convidar os profissionais do Setor de Atenção 

Psicossocial de Varginha, pelo fato de terem experiência há tempos na área e informa 

que fará contato com uma profissional do Paraná, Cleuse, que trabalha na saúde do 

trabalhador. Christiane se disponibiliza a auxiliar fazendo uma pesquisa com os 

contaminados por COVID-19. Brígida sugere uma mesa redonda com todos esses 

profissionais. Célio sugere o mês de maio para o evento. Christiane acredita ser um 

ótimo mês pelo fato do dia 1º de maio ser Dia dos Trabalhadores e o mês ser dedicado 

à saúde mental. Valdene e Christiane serão as protagonistas do evento. Letícia 

questiona se o evento será aberto à população e qual plataforma será utilizada. Melina 

acredita ser aberta aos trabalhadores da saúde. Decidido que o evento será no dia 03 

de maio de 2021, das 19 h às 21 h, e que a mediadora será Valdene. Valdene esclarece 

que os participantes precisam entender sobre a saúde mental dos trabalhadores. 

Christiane acredita que se deva abordar a saúde mental e perspectiva de trabalho para 

melhorar a qualidade de vida desse trabalhador. Relata ainda que a discussão deva 

trazer dados e focar na perspectiva de vida trazendo ânimo aos trabalhadores e que 

buscará auxílio no grupo de professores que faz parte. Célio propõe a Valdene e 

Christiane uma conversa específica para alinhamento dos trabalhos. Melina sugere ao 

Coordenador da CISTT entrar em contato com Raquel, representante da Minassul 

agradecendo sua participação e informando que a CISTT está de portas abertas caso 

queira trazer demandas pertinentes a serem discutidas nas reuniões dessa Comissão. 

Célio ressalta que conversou com a Minassul e G3 Serviços Terceirizados sobre as 

demandas. Célio informa ainda que foi enviada notificação a Minassul, em razão de 



ausências não justificadas, porém até o momento não houve manifestação. Nesse 

intervalo Raquel solicitou a Célio sua retirada do grupo de whastApp e que 

possivelmente no mês de março a empresa enviaria nomes para CISTT. Nada mais 

havendo a ser tratado, o Coordenador Célio encerrou a reunião às 15 h e 25 min, 

agradecendo ao moderador Reinaldo e a presença de todos e eu Brígida de Fátima 

Batista Gomes, Secretária Designada, lavrei a presente ata que será disponibilizada, 

apreciada, discutida as objeções e aprovada por todos participantes. 

 


