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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CISTT – 14/06/2021 

Ata da 6ª 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 14 de 
junho de 2021, com início às 14h05. 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/CISTT/CMSV), Christiane Navarra Frogeri Pimenta (Psicologia/UNIFENAS), Hudson 
Lebourg Vasconcelos Batista (CMSV), José Ronaldo Clemente (Sindicato das Empresas em 
Telecomunicações – SINTTEL-MG), Karolina Vitorelli D. L. Fagundes (Saúde do 
Trabalhador/Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS), Leandro Costa Marinho (Gerência Regional 
de Trabalho/GRT), Marina Ribeiro Magalhães (Setor de Segurança e Medicina do 
Trabalho/SESMT), Melina de Souza Fiorini e Schulze (Ministério Público do Trabalho/MPT), Oscar 
Gabriel (SINTTEL-MG), Reinaldo Sarto (Grupo Educacional/UNIS), Vanessa Tavares de Jesus Dias 
(Universidade Federal de Alfenas/UNIFAL) e Vítor Henrique Balbino (Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Varginha/SINDSERVA). Registra-se a presença de: Mário Ângelo Vitorino, 
Mari Laine Rabelo Rodrigues (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Varginha 
/SINDSERVA) e de Antônio Amorim de Carvalho (Central única dos Trabalhadores/CUT/Sinttel-
MG). Ausências justificadas: Cláudio Miranda Souza (CMSV), Letícia Moura Passos Soares (MPT) e 
Valdene Rodrigues Amâncio (CMSV). Pauta: 01) Avaliação da reunião com os armazéns de café, 
ocorrida em 20/05/2021; 02) Agendamento da reunião da Comissão Especial Covid-19 com o setor 
bancário; 03) Revisão do Plano Anual de Trabalho; 04) CEREST - resposta ao processo Nº 
15.686/2020 e 05) Assuntos gerais. A reunião inicia com o coordenador Célio dando boas vindas 
aos novos membros da CISTT representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
Varginha (SINDSERVA), na pessoa de Mari Laine, substituindo o presidente Sr. Miller, e Vítor 
Henrique. Aproveita para parabenizar a nova diretoria do SINDSERVA e deseja sucesso nessa nova 
caminhaa. Informa ainda que as reuniões da CISTT são gravadas e as atas publicadas no website 
do Conselho Municipal de Saúde de Varginha. Explana sobre o trabalho da CISTT e da Comissão 
Especial Covid-19. Karolina informa pelo “chat” que está com problemas na conexão de internet, 
impossibilitada de participar da reunião. 01) Célio relata que, infelizmente, houve pouca 
participação na reunião da Comissão Especial Covid-19 com representantes dos armazéns de café 
no dia 20/05/2021. Embora a CISTT tenha convidado mais de 10 empresas do setor cafeeiro. 
Informa que o Ministério Público do Trabalho muito provavelmente instalará procedimento para 
participação do setor. 02) Quanto ao Plano de Ação, Célio afirma que o próximo setor a ser 
trabalhado pela Comissão Especial Covid-19 será o bancário e que após conversa com Karolina a 
reunião ficou agendada para o dia 28/06/2021, às 14h. Solicita aos membros sugestões para 
serem discutidas na reunião. Brígida cita aglomerações sem distanciamentos em filas do lado 
externo das agências bancárias. Antônio Amorim relata aglomerações nas agências da Caixa 
Econômica Federal e do banco Bradesco. Leandro relata que o problema maior está no interior das 
agências bancárias; em reforma, mas, ainda assim, descumprem a Norma Regulamentadora (NR 
24) do Ministério do Trabalho. Hudson acredita que seria muito importante discutir sobre reforçar 
o distanciamento entre as cadeiras para espera de atendimento com os gerentes. Vanessa sugere 



demarcações no chão do lado externo das agências para manter o distanciamento. Célio informa 
que nos caixas eletrônicos não há álcool gel para utilização, onde todos utilizam as teclas dos 
caixas eletrônicos. 03) Quanto à revisão do Plano Anual de Trabalho da CISTT, a princípio a ideia 
seria realizar um seminário, porém, com a pandemia da Covid-19 foi realizada como “roda de 
conversa” em “live” ocorrida em 03/05/2021. Sobre a saúde mental dos trabalhadores, onde a 
Dra. Cleuze - uma das participantes propôs questionamentos à CISTT: “como é o sistema de saúde 
dos trabalhadores no município? Existe diagnóstico do trabalhador? É traçado um perfil de 
mortalidade? Existe mapeamento das principais atividades e acidentes? É realizada a vigilância 
nas empresas? São notificados os acidentes de trabalho?”. Diante desses questionamentos, o 
coordenador Célio sugere trabalharmos essas provocações no Plano Anual 2022, porém, questiona 
e solicita sugestões de trabalho. Leandro informa que de 2014 a 2017 o Ministério do Trabalho 
realizou um levantamento sobre a emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) - 
doenças, óbitos, mortalidade, afastamento por auxílio-doença acidentário, taxa de celetistas e 
estatutários, aposentadorias por invalidez, ocupação, que poderiam ser utilizados. Melina informa 
que o observatório possui informações de acidentes no ambiente hospitalar e sugere apoio do 
Núcleo do Trabalhador para dados detalhados em Varginha. Leandro informa ter poucas 
notificações de acidente de trabalho na zona rural. Célio solicita ao Leandro o encaminhamento 
desse levantamento ao e-mail da CISTT. Melina questiona Karolina sobre esses dados, porém, 
Karolina não estava presente devido ao problema na conexão. 04) Quanto ao processo Nº 
15.686/2020 de 16 de setembro de 2020 - referente a implantação do CEREST (Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador) em Varginha, Célio solicita sugestões para responder ao 
município que informou ser inviável naquele momento essa implantação por ser ano eleitoral e 
não haver edital com vaga aberta. Melina sugere recomendar ao CMSV oficiar o município por não 
existir mais esse impedimento. Não estamos mais em ano eleitoral e, independente de edital de 
vaga, solicitar a viabilidade técnica e financeira. Célio afirma que o CEREST recebe investimento 
federal de aproximadamente R$ 50 mil e lembra estarmos na eminência de ocorrer a Conferência 
Municipal de Saúde para rever o Plano de Saúde. Vanessa alega que há outros municípios, como 
Belo Horizonte, que possuem o CEREST e que não justifica a alegação do município não ter o 
CEREST em Varginha. 05) Leandro traz à CISTT a demanda dos auditores-fiscais da Gerência 
Regional de Trabalho de Varginha, pois, entendem que realizam Vigilância em Saúde e por isso 
pleiteiam a vacinação contra a Covid-19. Informa que confeccionou uma carta endereçada ao 
prefeito de Varginha solicitando o enquadramento dos auditores-fiscais que realizam o trabalho 
de Vigilância em Saúde em diversos estabelecimentos para a vacinação contra a Covid-19. Solicita 
ainda aos membros da CISTT que concordarem com esse mesmo entendimento, que façam uma 
moção de apoio com justificativa para essa demanda. Mário Ângelo também discorreu no 
discurso. Melina sugere que Leandro exponha a carta e que se faça a votação entre os membros 
participantes. Após leitura da carta por Leandro foi aberta a votação. Como resultado, entre os 
membros participantes, houve somente uma abstenção e os demais votaram a favor da “Moção 
de Apoio” à demanda dos auditores-fiscais da Gerência Regional de Trabalho de Varginha. Mário 
Ângelo apresenta em forma de slides sugestões para o Plano de Trabalho da CISTT e informa que 
será enviado ao e-mail da Comissão para análise dos membros. Célio convoca os membros da 
CISTT a participarem da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha que 
ocorrerá amanhã, dia 15 de junho, a partir das 18h30. O link da reunião será encaminhado no 
grupo/aplicativo “WhatsApp” e a reunião será transmitida pelo “Youtube”. Nada mais havendo a 
ser tratado, encerrou-se a reunião às 15h23. Célio agradece 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. 


