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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CISTT - 12/04/2021 

Ata da 4ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

de Varginha (CISTT), realizada por videoconferência no aplicativo Google Meet, diante do cenário 

de pandemia, em atenção à Resolução Nº 06/2020, no dia 12 de abril de 2021, com início às 

14h02. Membros presentes: Brígida de Fátima Batista Gomes (secretária designada da CISTT e 

membro do Conselho Municipal de Saúde/CMSV), Catherine Bueno Dominguete (Departamento 

de Biomedicina – Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS), Célio Ferreira (Coordenador 

da CISTT, membro do CMSV), Helen Márcia de Souza (CMSV), Hudson Lebourg Vasconcelos Batista 

(CMSV), Jorge Ferreira dos Santos Filho (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Varginha – 

Articulação dos Empregados Rurais do Estado de Minas Gerais/ADERE-MG), José Ronaldo 

Clemente (Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de Minas Gerais/SINTTEL MG), 

Karolina Vitorelli D. L. Fagundes (autoridade fiscal – Saúde do Trabalhador/Vigilância 

Sanitária/Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS), Leandro Costa Marinho (Gerência Regional de 

Trabalho/GRT), Mayara Cristina Sandy Coelho (SEMUS), Melina de Souza Fiorini e Schulze 

(Ministério Público do Trabalho/MPT), Reinaldo Sarto (Grupo Educacional – UNIS) e Vanessa 

Tavares de Jesus Dias (Universidade Federal de Alfenas/UNIFAL). Ausências justificadas: Letícia 

Moura Passos Soares (Ministério Público do Trabalho/MPT) e Valdene Rodrigues Amâncio (CMSV). 

Convidados: Antônio Amorin de Carvalho (Central Única dos Trabalhadores – CUT e SINTTEL MG), 

Mara Aline Oliveira (advogada – Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas 

Gerais/Sind-UTE) e Mônica Cardoso. Pauta: 01) Projeto Máscara PFF2 para Todas (máscaras 

descartáveis - Peça Facial Filtrante); 02) Repasse da reunião com as Clínicas de Medicina do 

Trabalho e 03) Seminário (“live”) de 03 de maio 2021. [1] A reunião inicia com o coordenador Célio 

informando que foi procurado pela Fanny, que é conselheira titular do CMSV e Assistente Social na 

FUVAE (Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais), solicitando apoio e espaço na 

reunião da CISTT para falar do projeto Máscara PFF 2  para Todas. Fanny não pode comparecer a 

reunião, e quem discorrerá sobre o projeto será Mara Aline, advogada do Sind-UTE. Mara Aline se 

apresenta e informa que atualmente está com um projeto coletivo de mulheres aqui em Varginha. 

O projeto é de 2016, mas houve período que esteve em descanso, e agora foi retomado com o 

Feminismo Popular de Varginha. Recebeu convite pra estar na reunião da CISTT para apresentar o 

projeto novo, específico para a pandemia. A intenção é trocar ideias e ampliar o projeto, 

discutindo possibilidades de atuação, com auxílio de mais pessoas. O projeto Máscaras PFF 2 para 

Todas consiste em fazer uma conscientização principalmente com as mulheres trabalhadoras 

sobre o uso da máscara PFF 2, nos ambientes que exigem maior proteção; como exemplo, citou os 

ônibus lotados e ambientes mais fechados. Mara Aline relata que foi realizado um pequeno 

laboratório no dia 08/03, onde foram distribuídas 100 máscaras do modelo PFF 2 - considerado 



um modelo mais eficaz para situações de maior exposição ao vírus, além da panfletagem e 

conscientização. Os idealizadores do projeto, entendendo que a distribuição de 100 máscaras não 

eram suficientes, pensaram num projeto mais amplo com 500 máscaras PFF 2. As máscaras PFF 2 

são acessíveis a toda a camada populacional e dos trabalhadores, com proteção de mais de 90%. A 

divulgação do projeto será hoje a noite nas redes sociais, e para ampliação do projeto, buscam-se 

parcerias, uma vez que o valor de mercado dessa máscara é de R$ 3,50. Mara Aline ressalta a 

parceria com a Botiluvas, que fará preço social das máscaras PFF 2 e disponibiliza um link para 

doação, além dos endereços de e-mail: maraadvsindute@gmail.com  e  

monicaestado@outlook.com e os telefones (35) 99104-6799 e 98887-6537. Mara Aline agradece 

o espaço. Célio agradece e parabeniza Mara Aline pelo projeto, além de convidar o Feminismo 

Varginha a ter uma cadeira na CISTT, auxiliando no trabalho da Vigilância em Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora. Antônio Amorim solicita informações sobre a contaminação da 

Covid-19 em moradores de rua e trabalhadores rurais de Varginha. Célio aguarda a presença do 

presidente do Conselho Municipal de Saúde – Claudio Miranda Souza, integrante do Gabinete de 

Gestão de Crise (Coronavírus), formado pelo Poder Executivo para responder ao questionamento 

do Antônio. Caso Claudio não participe da reunião, Célio informa que buscará informações e 

lançará no aplicativo “WhatsApp”, grupo da  CISTT. [2] Quanto à reunião da Comissão Especial 

Covid-19 com o setor de Clínicas de Medicina do Trabalho, Célio informa que essa foi a quarta 

reunião, tendo outras reuniões ainda para serem realizadas com outros segmentos, como os 

bancos e os armazéns de café. Célio questiona os membros para quando marcar a próxima 

reunião. E, solicita ao Leandro - que foi o moderador da reunião com as Clínicas de Medicina do 

Trabalho, ler os informes. Leandro relata que a reunião teve número expressivo de participantes; 

acredita que todas as clínicas de saúde e trabalho que têm sede em Varginha foram atingidas. Foi 

uma discussão produtiva, envolvendo a possibilidade de autuação por parte do Ministério do 

Trabalho em descumprimento ou em como se fazer a inserção no Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Programa de 

Gerenciamento de Riscos (PGR). Em algumas coisas mais relacionadas à Covid-19, isso alcança mais 

força às empresas para que se determine aos empregadores o seu cumprimento. Houve a saída de 

uma Norma Técnica sobre o PCMSO, determinado pela legislação trabalhista, que as empresas 

têm que possuir, com bastante correlação à Covid-19. Dra. Melina reforça que a reunião foi bem 

produtiva. Quanto a próxima reunião da Comissão Especial Covid-19, foi pré agendada para o dia 

22 de abril de 2021, quinta-feira, às 15h, com o setor de armazéns de café, em videoconferência 

no aplicativo “Google Meet”. [3] Quanto ao seminário no modo “live”, Célio informa que houve 

uma reunião de organização fixando o dia e horário para o evento para 3 de maio de 2021, às 19h, 

por ocasião do Dia do Trabalhador. Valdene convidará a Dra. Cleuze Maria Brandão Barleta - 

psicóloga em Saúde Mental e conhecedora da CISTT, para organizar a abordagem, que terá a 

participação de Christiane Navarra Frogeri Pimenta (UNIFENAS) e do Ministério Público do 

Trabalho nesta “live”. Dra. Melina relata que após contato com  Dra.Cleuze, decidiram marcar 

outra reunião com Christiane e Valdene, para não haver sobreposição de falas, além de haver  

entendimento e abordagem em relação ao público-alvo, que não deve ser muito técnico. Célio 

esclarece que a “live” será por ocasião do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, (1º de maio); que 

será um evento celebrando a data de reflexão sobre a realidade de todos os trabalhadores. 

Quanto à parte técnica para inserção da “live” em vídeo no “Youtube”, Célio solicita o auxílio de 



Reinaldo, para abertura da sala de videoconferência. Reinaldo solicita código enviado pelo e-mail 

da CISTT, o que será feito pelo coordenador Célio, com repasse da senha de acesso ao e-mail da 

CISTT, a fim de concluir o processo. Célio informa que após a abertura da sala precisa-se pensar 

numa arte para o evento, bem como dispor dos currículos e fotos dos palestrantes. Hudson 

informa que no início da CISTT criou uma conta no “Gmail” para arquivos da Comissão - 

cisttvarginha@gmail.com e que, com essa conta, se consegue fazer a “live” tanto pelo “Youtube” 

quanto pela rede social “Facebook”. Reinaldo informa que, com o programa que já possui, insere o 

vídeo em todas as redes sociais e que o uso do “Gmail” facilita. Hudson repassará senha ao 

Reinaldo. Nada mais havendo a ser tratado, o coordenador Célio encerrou a reunião às 14h53. 

Agradece o apoio técnico do moderador Reinaldo e a presença de todos. Eu, Brígida de Fátima 

Batista Gomes, secretária designada, lavrei a presente ata, que será lida, discutida e aprovada por 

todos participantes. 


