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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CISTT – 12/07/2021
Ata da 7ª 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, em atenção à Resolução CMSV Nº 006/2020. Reunião realizada no dia 12 de
julho de 2021, com início às 14h07. Membros presentes: Ana Márcia Rodrigues da Silva
(Universidade Federal de Alfenas /UNIFAL), Brígida de Fátima Batista Gomes (secretária designada,
Conselho Municipal de Saúde/CMSV), Catherine Bueno Dominguete (Psicologia/Universidade de
Alfenas/UNIFENAS), Célio Ferreira (coordenador/CMSV), Christiane Navarra Frogeri Pimenta
(Psicologia/UNIFENAS), Hudson Lebourg Vasconcelos Batista (CMSV), José Ronaldo Clemente
(Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações/SINTTEL-MG), Leandro Costa Marinho
(Gerência Regional de Trabalho/GER), Letícia Moura Passos Soares (Ministério Público do
Trabalho/MPT), Marina Ribeiro Magalhães (Setor de Segurança e Medicina do Trabalho/SESMT),
Melina de Souza Fiorini e Schulze (MPT), Reinaldo Sarto (Grupo Educacional/UNIS), Rosane Alves
Pereira (Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS) e Vanessa Tavares de Jesus Dias (Universidade
Federal de Alfenas/UNIFAL). Registra-se a presença de: Antônio Amorim de Carvalho (Central
Única dos Trabalhadores/CUT/Sinttel-MG), como convidado. Ausências justificadas: Cláudio
Miranda Souza (CMSV), Karolina Vitorelli D. L. Fagundes (Saúde do Trabalhador/SEMUS), Oscar
Gabriel (SINTTEL-MG). Pauta: 01) Avaliação da reunião da Comissão Especial Covid-19 com o setor
bancário; 02) Continuidade das reuniões da Comissão Especial Covid-19; 03) Apresentação do
projeto de pesquisa comandado por Ana Márcia (UNIFAL) – “Identidade do Sul de Minas! e 04)
Assuntos Gerais. A reunião inicia com o coordenador Célio se desculpando por ter enviado o email da convocação da reunião de hoje de última hora, por não saber que o servidor
administrativo do CMSV, responsável por esse procedimento, encontrava-se em licença por
assiduidade e agradece o membro Hudson pelo auxílio. 01) Célio relata que, infelizmente, houve
pouca participação na reunião da Comissão Especial Covid-19 dos representantes do setor
bancário em 08/07/2021. Embora a CISTT tenha convidado todos os bancos da cidade, somente o
SICOOB, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal e o Sindicato dos Bancários participaram.
Não responderam ao convite os bancos: Bradesco, Brasil, Itaú e Santander. Informa que houve um
“feedback” positivo da reunião por partes dos participantes. Reforça que os convites para a
reunião da Comissão Especial Covid-19, embora seja um convite, tem força de convocação, por se
tratar de saúde pública. Melina afirma ter sido uma reunião proveitosa e que a Comissão
conseguiu atingir o objetivo. 02) Melina pergunta quais serão os outros setores. Brígida informa
que houve a menção do setor de transporte seja o escolar ou público. Célio verificará os próximos
setores e a disponibilidade de Karolina, Melina, Letícia e Leandro. 03) Célio solicita a Ana Márcia
(UNIFAL) discorrer sobre seu projeto de pesquisa científica, cujo título é “Identidade do Sul de
Minas”. Melina ressalta que já havia demandado sobre dados do setor público. Ana Márcia
agradece a oportunidade em poder divulgar sua pesquisa e relata que a ideia do projeto envolve
diversos cursos da UNIFAL (Campus Varginha e Alfenas). Seu coordenador é o Marcelo Conceição
e compõem um total de 08 pesquisadores. O objetivo é traçar a identidade cultural dessa região
com dados secundários e dados primários, que serão coletados por empresa terceirizada, através
de um questionário extenso e de amplitude sociopolítico-econômico, com auxílio do Censo/2010
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), sendo uma pesquisa domiciliar. No

momento, em razão da pandemia Covid-19, não há como precisar data para término da pesquisa.
Melina pergunta o que será abordado na pesquisa e o que será demandado para que a CISTT
possa trabalhar. Ana Márcia informa que a pesquisa é quantitativa, contendo setor de atividade,
se com carteira assinada ou não, horas trabalhadas, renda, atividades rurais e também, tem um
bloco de saúde. Vanessa fala em levantamentos para o final de ano, utilizando dados quantitativos
e descreve a diferença de quantitativo e qualitativo. Sugere ainda, buscar informações junto aos
sindicatos onde são realizadas as infrações por meio de denúncias, para pesquisa dos
trabalhadores da cidade e orientações das ações da CISTT para o ano de 2022. Célio concorda com
a sugestão de Vanessa e pergunta quem seria a ponte. Relata ainda, que no início da CISTT houve
o convite a todos os sindicatos da cidade, porém, a adesão foi mínima. Célio pergunta sobre o
objetivo e a justificativa da pesquisa. Nesse momento, Hudson se propôs a auxiliar na pesquisa.
Célio solicita à Ana Márcia, Hudson, Vanessa, Letícia e Leandro proposta de perguntas para
constar no questionário de pesquisa saúde e trabalho. Antônio Amorim informa não possuir as
informações referidas por Vanessa, mas se coloca à disposição no que for necessário e sugere
envio do questionário com prazo de entrega. Leandro envia no grupo do aplicativo “WhatsApp”
palestra com levantamento de dados para direcionar os trabalhos. Nada mais havendo a ser
tratado, Célio encerrou a reunião às 15h13. Agradeceu ao 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.

