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Ata da 6ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora de Varginha (CISTT), realizada em sala de vídeoconferência no aplicativo Google 

Meet, diante do cenário de Pandemia, em atenção à Resolução nº 06/2020, no dia 13 de julho de 

2020, com início às 14h09. Membros presentes: Brígida de Fátima Batista Gomes (vice-

coordenadora da CISTT), Célio Ferreira (Coordenador da CISTT), Cláudio Miranda Souza (CMSV - 

Conselho Municipal de Saúde de Varginha), Helen Márcia de Souza (CMSV), Hudson Lebourg 

Vasconcelos Batista (CMSV), Letícia Moura Passos Soares (MPT - Ministério Público do Trabalho), 

Mayara Cristina Sandy Coelho (SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde), Melina de Souza Fiorini e 

Schulze (MPT), Osvaldo Henrique Barolli Reis (Grupo Educacional – UNIS MG), Raquel Martins 

(Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Varginha Ltda. – MINASUL) e Talma Alves Ferreira 

(CMSV). Ausências justificadas: Karolina Vitorelli D. L. Fagundes (autoridade fiscal – Saúde do 

Trabalhador), Leandro Costa Marinho (GRT - Gerência Regional de Trabalho), Rosane Alves Pereira 

(SEMUS) e Vitor Lúcio da Silva (SINDSERVA - Sindicato dos Servidores Públicos do Município de 

Varginha). Pauta: 1) Leitura das atas de maio e junho de 2020; 2) Resposta ao processo Nº 

20330/2019 – exames periódicos dos servidores públicos municipais; 3) Avaliação da 

pandemia/Covid-19, 4) Ações do Ministério Público do Trabalho e Superintendência Regional do 

Trabalho; 5) CEREST (quando pautar no CMSV); 6) Seminário da CISTT e 7) Assuntos gerais. A 

reunião inicia com o coordenador Célio Ferreira, dando as boas vindas a todos, e relata o 

problema que houve na confecção das atas dos meses de maio e junho de 2020. Em seguida 

solicita à secretária designada, Brígida, fazer a leitura das respectivas atas. Célio aponta o 

encaminhamento sugerido pelo membro Vítor Lúcio em maio de 2020, que sugere 

encaminhamento por reunião reunião da CISTT com o SINDSERVA, pessoal do Gabinete ou 

secretário de saúde, responsáveis pela Administração, prefeito e Conselho Municipal de Saúde, 

solicitando discussão dessa obrigatoriedade do profissional de saúde ter que retornar ao trabalho 

ou não. Cláudio informa que o CMSV acolheu e enviou ao Ministério Público, aguardando 

resposta. Relata que, conforme ofício enviado pelo CMSV, o Conselho Curador da FHOMUV 

(Fundação Hospitalar do Município de Varginha) não respondeu, quanto a indicar um trabalhador 

para compor o Conselho daquela Instituição. Raquel questiona a todos sobre a reunião da CISTT 

está direcionada somente aos servidores públicos, estando frustrada enquanto empresa privada. 

Hudson justifica que por não ter levantamentos de empresas privadas, o foco está nos assuntos 

encaminhados de servidores públicos. Cláudio justifica que quanto as empresas privadas, há o 

levantamento dos trabalhadores rurais, e pede compreensão dos membros, pois a CISTT é uma 

comissão nova, e as demandas vão chegando devagar. Raquel enfatiza que a CISTT deve ter 

disciplina, objetivos e eficiência visando à saúde do trabalhador e trabalhadora de Varginha. Célio 

acredita ser pertinente o questionamento da Raquel, e comunga do mesmo pensamento de 

Hudson e Cláudio. Informa ainda que as demandas encaminhadas à CISTT são demandas públicas 



e que a Gerência Regional do Trabalho, representada na CISTT por Leandro, está em busca pelas 

demandas privadas. Célio conta com os membros para a construção objetiva da CISTT. Relata que 

Leandro providenciará parecer no que tange os exames periódicos dos servidores da Secretaria 

Municipal de Saúde. Em seguida o coordenador Célio solicita explanação do Ministério Público do 

Trabalho (MPT) e Conselho Municipal de Saúde (CMSV) quanto a Pandemia. Dra. Letícia informa 

que os procedimentos e denúncias estão sendo acompanhadas. Cita as ações de fiscalização do 

Conselho Regional de Enfermagem (COREN), e quando encontradas irregularidades, estas são 

encaminhadas ao MPT para acompanhamento. O MPT também está acompanhando o caso da 

empresa privada Eletroplastic. Relata ainda sobre a formalização do Termo de Ajuste de Conduta 

(TAC) na prevenção da Covid-19 entre os trabalhadores rurais da cidade de Delfinópolis. Cláudio 

informa que as ações do “Gabinete Especial de Resposta Imediata à Crise Causada pelo 

Coronavírus” são repassadas ao grupo de WhatsApp da CISTT, para conhecimento e 

conscientização dos membros. Declara ainda que a Covid-19 permanecerá em alta até setembro. 

Informa que o Estado conseguiu uma liminar para o “Minas Consciente” - Deliberação 17 para o 

comércio essencial - e que nos próximos dias o Gabinete discutirá sobre a adesão ou não ao Minas 

Consciente. Cláudio comenta da resistência da população ao distanciamento social e uso das 

máscaras e acredita que a vacina não sairá para esse ano. Esclarece ainda sobre a taxa de 

ocupação de leitos de forma regional, visando a macrorregião. Raquel esclarece que a Minassul e 

Credivar são empresas distintas, e que a Minassul não possui nenhum caso de Covid-19; que os 

funcionários são conscientizados sobre o uso de máscaras, higienização, distanciamento social e 

que, quando apresentam sintomas gripais, são acompanhados pelo médico do trabalho para 

exames, e que é na Credivar que ocorreu entre os funcionários um caso positivo de Covid-19. Célio 

informa que o Plano Anual da CISTT ficou prejudicado com a Pandemia, bem como o Seminário 

que seria realizado em agosto. Porém Cláudio sugeriu realizar o seminário de forma virtual. Os 

membros presentes apoiaram a sugestão, e Célio solicita a todos participarem da organização e 

planejamento com sugestões de tema, local, palestrantes, etc. e enviar ao whatsapp. Célio solicita 

informações ao CMSV quanto à implementação do Centro Regional de Saúde do Trabalhador em 

Varginha (CEREST). Cláudio se compromete a pautar em reunião plenária ordinária no mês de 

agosto de 2020 o tema CEREST. Célio propõe o envio de um convite formal ao secretário municipal 

de saúde, Sr. Luiz Carlos Coelho, reforçando a importância da participação efetiva nas reuniões da 

CISTT e da Referência Técnica em Saúde do Trabalhador- Sra. Karolina Vitorelli D. L. Fagundes. 

Raquel expõe a preocupação com os trabalhadores que executam atividades em buffet e 

questiona se há orientações de retorno dessa atividade. Cláudio entende a preocupação e acredita 

ser possível encaminhar a discussão pra CISTT com a presença do Sindicato dos Comerciários e 

Vigilância Sanitária. Cláudio sugere ainda que Raquel auxilie no resgate da Associação Comercial e 

Industrial de Varginha (ACIV), tendo em vista que, como membro, esta associação não vem 

participando das ações da CISTT. Raquel questiona a veracidade das informações constantes do 

Boletim Diário do Coronavírus; se os números apresentados são ou não Covid-19. Cláudio informa 

que estas estatísticas são confirmadas por exames laboratoriais e ressalta que a síndrome gripal 

também é acompanhada. Cláudio sugere que as demandas surgidas nas reuniões da CISTT sejam 

extraídas da ata num relatório à parte, para futuros encaminhamentos e soluções da coordenação 

da CISTT. Nada mais havendo a ser tratado, o coordenador Célio Ferreira encerrou a reunião às 

16h18, agradecendo ao moderador Osvaldo e a presença de todos. E eu, Brígida de Fátima Batista 



Gomes, secretária designada a pedido do coordenador da CISTT, lavrei esta ata que será assinada 

por todos participantes após lida e aprovada. 


