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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CISTT – 09/05/2022 

Ata da 28ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora de Varginha/MG (CISTT), realizada no dia 09 de maio de 2022, no formato 
videoconferência – pelo aplicativo “Google Meet”, em atenção à Resolução CMSV 006/2020, 
através do link: https://meet.google.com/yzn-etst-hik. A reunião teve início às 14h16. Membros 
presentes: Brígida de Fátima Batista Gomes (Secretária Designada/CISTT e membro do Conselho 
Municipal de Saúde/CMSV), Catherine Bueno Dominguete (Psicologia/Universidade de 
Alfenas/UNIFENAS), Célio Ferreira (Coordenador da CISTT/CMSV), Hudson Lebourg Vasconcelos 
Batista (CMSV), Karolina Vitorelli D. L. Fagundes (Vigilância Sanitária/VISA/Secretaria Municipal de 
Saúde/SEMUS), Leandro Costa Marinho (Gerência Regional de Trabalho/GER), Marina Ribeiro 
Magalhães (Setor de Segurança e Medicina do Trabalho/SESMT), Melina de Souza Fiorini e Schulze 
(Ministério Público do Trabalho/MPT) e Oscar Gabriel (Sindicato dos Trabalhadores em 
Telecomunicações de Minas Gerais/SINTTEL-MG). Ausência justificada: Ana Márcia Rodrigues da 
Silva (Universidade Federal de Alfenas/UNIFAL) e Vanessa Tavares de Jesus Dias (UNIFAL). Célio dá 
boas-vindas a todos e inicia-se às 14:30min. Pautas: 01 – Aprovação da ata da reunião formativa 
anterior, com a coordenadora estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora: Eleonora 
Assunção Morad Arantes, realizada em 28/03: explica que não foi possível a elaboração da ata 
anterior devido a questões técnicas, mas já foi passado para o Hudson com o link dá gravação; 02 
– Informes. Célio explica que Reinaldo não continuará devido a mudança de empresa. Explica 
ainda que ele informou que é importante um ofício para o Unis para que seja colocado um 
substituto titular e um suplente. Agradece o colega de trabalho por toda a presteza oferecida a 
CISTT. Agradece ao Hudson por ter disponibilizado o link da reunião; 03 – Dia Mundial da 
Segurança e Saúde no Trabalho / Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças 
do Trabalho. Célio explica que, devido maio ser o mês do trabalhador, neste momento estaria 
fazendo algo para memorar este ponto de pauta, de acordo com o Dia do Trabalhador, 
comemorado no dia 1º de maio. Dra. Melina começa apresentando, colocando sobre o Direito do 
Meio Ambiente de Trabalho Saudável Prevenção e Tutelas. Explica como funcionam os 
procedimentos que existem no Ministério Público do Trabalho. Realizou uma apresentação sobre 
a atuação do MPT para garantia de saúde e segurança no trabalho. Foi apresentado o observatório 
de saúde e segurança -
https://smartlabbr.org/sst/localidade/3170701?dimensao=perfilCasosSinan, que traz dados 
relacionados aos temas e que podem ser utilizados para desenvolvimento das ações de CISTT. Foi 
falado sobre o dia 28/4 como Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho e Dia Nacional em 
Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Frisado que uma verdadeira cultura 
nacional de segurança e saúde ocupacional é aquela em que o direito a um ambiente de trabalho 
seguro e saudável é respeitado em todos os níveis, onde governos, empregadores e trabalhadores 
participam ativamente através de um sistema de direitos e responsabilidades definidos e onde a 
maior prioridade seja a prevenção. A atuação do MPT visa à promoção de formas decentes de 
trabalho, com especial ênfase ao combate às práticas degradantes, condenadas mundialmente e a 
garantia da dignidade do trabalhador, primordialmente quanto às boas condições higiênicas, de 
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saúde e de segurança no ambiente laboral. Célio agradece a todos, convidando os comissários a 
entrarem no grupo do WhatsApp. Leandro Marinho inicia sua apresentação. Foi discorrido sobre: 
conceito de Equipamentos de Proteção Individual, obrigações da empresa e responsabilidades dos 
empregados, hierarquia de proteções disponibilizadas, espécies de EPI’s e utilização, além de 
problemas alegados para justificar a ausência de políticas de proteção a saúde e segurança dos 
empregados e importância de sua adoção. Também foi ressaltado um balanço sobre o número de 
acidentes de trabalho típicos ocorridos em Varginha e outras cidades da região, no ano de 2021. 
Hudson Lebourg, presidente da CIPA-DO SEMUS explica as questões que houveram desde o início 
da Comissão, em relação a vários pontos:  memorandos, ofícios, comunicados, vistorias, projeto 
de ginástica laboral, fotos da SIPAT DO (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e 
Doenças Ocupacionais), etc. Nada mais a declarar, Eu, Hudson Lebourg Vasconcelos Batista, 
secretário ad hoc, lavrei a presente ata, que será lida, discutida e aprovada por todos os 
participantes. 


