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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CISTT – 10/05/2021 

Ata da 5ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 
de Varginha (CISTT), realizada em videoconferência no aplicativo “Google Meet”, diante do 
cenário de pandemia e em atenção à Resolução CMSV Nº 006/2020. Reunião realizada no dia 10 
de maio de 2021, com início às 14h09. Membros presentes: Adrian Nogueira Bueno (Associação 
Médica de Varginha/AMV), Brígida de Fátima Batista Gomes (secretária designada/CISTT), 
Catherine Bueno Dominguete (Psicologia/Universidade de Alfenas/UNIFENAS), Célio Ferreira 
(coordenador/CISTT), Helen Márcia de Souza (CMSV), José Ronaldo Clemente (Sindicato dos 
Trabalhadores em Telecomunicações/SINTTEL-MG), Karolina Vitorelli D. L. Fagundes (Saúde do 
Trabalhador/Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS), Marina Ribeiro Magalhães (Setor de 
Segurança e Medicina do Trabalho/SESMT), Melina de Souza Fiorini e Schulze (Ministério Público 
do Trabalho/MPT), Oscar Gabriel (Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações/SINTTEL-
MG), Reinaldo Sarto (Grupo Educacional UNIS), Valdene Rodrigues Amâncio (CMSV) e Vanessa 
Tavares de Jesus Dias (Universidade Federal de Alfenas/UNIFAL). Convidado: Antônio Amorim de 
Carvalho (Central Única dos Trabalhadores/CUT e Sinttel-MG). Ausências justificadas: Ana Márcia 
Rodrigues da Silva (UNIFAL), Hudson Lebourg Vasconcelos Batista (CMSV) e Leandro Costa 
Marinho (Gerência Regional de Trabalho/GER). Pauta:  01) Informes (atas e relatório), 02) 
Repercussão da roda de conversa “Trabalho e Saúde Mental em Tempos de Pandemia” (live 
realizada em 03/05/2021), 03) Revisão do Plano Anual de Trabalho, 04) Plano de ações da 
Comissão Especial Covid-19 - reunião com as empresas de armazenagem de café de Varginha. A 
reunião inicia com o do cordenador Célio discursando sobre várias comemorações no mês de 
maio: Dia do Trabalho e Dia das Mães. 01) Célio informa que as atas dos meses de março e 
abril/2021, além do 4º relatório da Comissão Especial Covid-19 com as empresas de Medicina e 
Trabalho de Varginha, foram enviadas aos membros da CISTT por e-mail, para leitura, apreciação e 
alterações. Não havendo objeções as atas serão postadas no website do Conselho Municipal de 
Saúde. Célio ressalta que todas as reuniões da CISTT e da Comissão Especial Covid-19 são 
gravadas. Alerta que postou no grupo de aplicativo “WhatsApp” da CISTT uma publicação do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), sobre a promoção de oficinas de formação em saúde dos 
trabalhadores e trabalhadoras e estimula a participação dos membros. Valdene informa sobre o 
Fórum Estadual em Saúde Mental – o dia 18 de maio refere-se a Luta Antimanicomial. O evento 
será realizado nos dias 10 a 13 de maio, no horário de 20 às 21h, com transmissão via “Youtube” 
(Canal Coletivo Alvorada). Ocorrerão quatro “lives” comemorativas ao #MaioAntimanicomial, 
promovida por diferentes entidades, com parceria da Luta Antimanicomial e da Reforma 
Psiquiátrica. 02) Célio fala da repercussão da “live” - “Trabalho e Saúde Mental em Tempos de 
Pandemia”, realizada no dia 3 de maio, que obteve 114 visualizações e interpreta como positivo o 
evento. Melina comenta que a “live” atendeu ao proposto e que, sendo nosso primeiro evento 
externo, ficou satisfeita e agradece Valdene, Leandro e Christiane. Brígida relata que gostou da 
fala de Cleuze - palestrante convidada do evento, em suas “provocações” à CISTT, comenta que 
através disso a  CISTT tem muito a crescer. Melina concorda e solicita à Karolina pensar em nossas 
políticas, sendo maior e importante. Christiane questiona se houve rastreamento nas 
participações para conhecimento e sugere que nas próximas haja um rastreamento durante a 
“live”, identificando os participantes, bem como as suas localizações. Reinaldo responde que há 



dificuldades no rastreamento por ser um canal aberto, mas sugere que os próprios palestrantes 
durante a “live” instiguem os participantes a dizerem o nome e localização. Célio concorda em 
fazer o rastreamento, uma vez que auxiliará a CISTT nos próximos eventos. Christiane sugere 
definir alguém para divulgar em redes sociais a CISTT, bem como os eventos promovidos. Célio 
concorda em replicar a cartilha CISTT. Valdene relata que ficou decepcionada com o evento devido 
ao número reduzido de participantes, inclusive citou a ausência de membros do Conselho 
Municipal de Saúde de Varginha e dos próprios membros da CISTT. Alega que fez divulgações do 
evento em suas redes sociais e que Claudio enviou nota à assessoria de impressa da Prefeitura de 
Varginha, para divulgação, porém não se visualizou. Concorda em ter alguém responsável pela 
divulgação da CISTT e seus eventos. E parabeniza todos os envolvidos na “live”. Brígida sugere 
divulgar a CISTT nas comemorações mensais. Christiane sugere também a divulgação nas SIPATs 
(Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) das empresas. e estudar o melhor 
horário para realizar as “lives”, para maior participação. Cita Cleuze, quando falou “no que 
fazemos para a saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras?” Christiane relata que se faz 
muito pouco e que temos que pensar em ações efetivas. 03) Célio refere-se a Cleuze e suas 
provocações ao nosso trabalho e acredita que precisamos refletir em como está organizado a 
saúde do trabalhador e trabalhadora em Varginha. Sugere aprofundarmos nas provocações como 
revisão do Plano Anual da CISTT. Explana sobre as conferências municipais neste ano e sobre a 
implantação da CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) em Varginha. Cita o 
processo Nº 15686/2020 de 16 de setembro de 2020 do Conselho Municipal de Saúde de Varginha 
enviado à gestão. Relata que a reposta veio em 28 de outubro de 2020. Diz ainda que a CISTT é um 
assessoramento do CMSV. E que a CISTT precisa responder ao ofício. O processo será enviado aos 
membros da CISTT para sugestões de resposta. 04) Célio discorre que a Comissão Especial Covid-
19 foi instituída em razão da pandemia, com o intuito de orientar, ouvir e alinhar medidas 
preventivas, a fim de evitar surtos de Covid-19 em diversos segmentos. A Comissão é formada por 
Célio, Brígida, Melina, Letícia, Leandro, Karolina e Claudio. Houve quatro reuniões: com os 
hospitais de Varginha (Humanitas e Regional do Sul de Minas) - que a Vigilância Sanitária interveio 
no hospital Bom Pastor, em razão de surto e com grandes empresas (Cooper Standard, Plascar e 
G3), supermercados e hipermercados, também com o setor da Educação e com as clínicas de 
medicina e trabalho. Relata que o próximo segmento será o cafeeiro - empresas de grande, médio 
e pequeno porte, em razão da temporada de colheita de café. Destaca a importância da 
participação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Os membros sugeriram reunião para o dia 24 
de maio de 2021. Célio verificará a possibilidade dos demais membros. José Ronaldo se 
disponibiliza em divulgar a CISTT no jornal online do SINTTEL. Célio vai traçar estratégias sobre a 
divulgação. No final da reunião, ficou acordado de se criar mecanismo de divulgação da CISTT e 
aprofundamento nos apontamentos elencados pela Dra. Cleuse, como a revisão do Plano Anual da 
CISTT. Nada mais havendo a ser tratado, o coordenador encerrou a reunião às 15h18, 
agradecendo ao moderador Reinaldo e pela presença de todos e eu, Brígida de Fátima Batista 
Gomes, secretária designada, lavrei a presente ata que será lida, discutida e aprovada por todos 
participantes. 


