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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CISTT – 17/12/2020 

Ata da 11ª 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 Nº 006/2020, no dia 17 de dezembro de 
2020, com início às 14h17. Essa reunião seria realizada no dia 14 de dezembro às 14h, porém, em 
razão de problemas técnicos houve a necessidade de remarcar para está data. Membros 
presentes: Brígida de Fátima Batista Gomes (vice-coordenadora da CISTT), Célio Ferreira 
(coordenador da CISTT), Helen Márcia de Souza (Conselho Municipal de Saúde - CMSV), Hudson 
Lebourg Vasconcelos Batista (CMSV), Karolina Vitorelli D. L. Fagundes (autoridade fiscal/Saúde do 
Trabalhador), Leandro Costa Marinho (Gerência Regional do Trabalho - GRT), Letícia Moura Passos 
Soares (Ministério Público do Trabalho - MPT), Melina de Souza Fiorini e Schulze (MPT), Reinaldo 
Sarto (Universidade do Sul de Minas - UNIS MG), e Vitor Lúcio da Silva (Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Varginha - SINDSERVA). Registra-se a presença de Antônio Amorim, 
convidado da CUT (Central Única dos Trabalhadores) e do SINTTEL (Sindicato dos Trabalhadores 
em Telefonia). Ausências justificadas: Ana Carolina Cavalcanti dos Santos (G3 Serviços 
Empresariais), Cláudio Miranda Souza (CMSV), Jorge Ferreira dos Santos Filho (Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Varginha), e Rosane Alves Pereira (Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMUS). Pauta: 01) Plano de Ação da Comissão Especial COVID-19; 02) 2ª Rodada de convites às 
entidades, para composição da CISTT 2021; 03) Adaptação do Plano Anual de Trabalho da 
CISTT/2021 e 04) Assuntos gerais. A reunião inicia com o coordenador Célio Ferreira, dando as 
boas vindas a todos e em especial, acolhendo a secretária designada, Brígida que retorna as 
atividades nessa Comissão após acometimento da Covid-19; também endossada pela Dra. Melina. 
Célio Informa a todos os membros da CISTT que este ano, o Conselho Municipal de Saúde de 
Varginha (CMSV) comemora 30 anos de sua criação, e que para essa comemoração foram  
confeccionadas camisetas promocionais. Solicita a todos que compareçam a sede do Conselho 
Municipal de Saúde para retirada e oportunamente assinarem as atas anteriores desta Comissão. 
Ressalta que foi enviado por e-mail a todos os membros o calendário das reuniões da CISTT para o 
ano de 2021, que permaneceram nas segundas segundas-feiras de cada mês. Questiona se há 
objeções. Não havendo posições contrárias, o calendário foi aprovado por todos os membros 
presentes. Inicia a pauta com o Plano de Ação da Comissão Especial Covid-19, formada por Célio 
Ferreira, Claúdio Miranda Souza, a enfermeira Karolina Vitorelli, Dra. Melina Schulze e Leandro 
Marinho.  Plano este que foi elaborado de forma escalonada para contato com empresas de 
grande, médio e pequeno porte, no sentido de dialogar, apurar aplicação e ou dificuldades no 
Plano de Contingência e sugerir medidas de enfrentamento à Covid-19, evitando assim, o 
surgimento de surto nas referidas empresas. Em primeiro momento foi realizado uma reunião 
com os hospitais Regional (HRSM) e Humanitas (Unimed). Após, houve reunião com a Cooper 
Standard e Plascar, e num terceiro momento a reunião seria com o Shopping Via Café Garden, 
Sindicato do Comércio Varejista de Varginha (SINDVAR) e Associação Comercial e Industrial de 
Varginha (ACIV). Somente o diretor do Shopping demonstrou interesse. A ACIV informou que 
enviaria um representante, mas não encaminhou endereço eletrônico para envio do link, restando 



essa reunião, como frustrada. Entretanto, Dra. Melina informa que ocorreu uma reunião 
convocada pelo MPT com base em procedimento próprio. Célio solicita repasse da referida 
reunião para conhecimento dos demais membros. Dra. Melina relata que a reunião ocorreu entre 
MPT, enfermeira Karolina e com as grandes redes de supermercados, entretanto, hipermercados 
como ABC e Bretas não compareceram. Foram reforçadas as medidas protetivas, devido ao 
quadro elevado de casos de Covid-19 na cidade e as proximidades das festas de fim de ano. 
Informa que na cidade de Ouro Preto, a prefeitura utiliza o rodízio de cidadão no comércio por 
números de CPF (pares e ímpares). Dra. Melina sugere adotar essa medida em Varginha. Karolina 
acredita que foi muito relevante, e após a reunião, grande parte dos representantes entrou em 
contato, solicitando o material educativo apresentado. Alerta ainda que tivemos um aumento 
muito rápido no número de casos e principalmente no número de internações. As taxas de 
ocupação de leitos estão elevadas e temos que levar em consideração que os leitos do município 
também atendem as demandas de pacientes da região. Karolina acredita que o isolamento na 
cidade de Três Corações também tenha elevado o número de pessoas frequentando o comércio 
de Varginha. As empresas têm questionado muito quando solicitamos mais rigor nas medidas, pois 
alegam que clubes e bares permanecem abertos. Hudson sugere fiscalização nos bares e 
restaurantes. Dra. Melina sustenta que a prefeitura precisa tomar providências, porque a situação 
está se complicando a cada dia. Leandro informa que o Hospital de Campanha continua suas 
atividades até fevereiro de 2021, em razão do agravamento da doença. O município está se 
organizando para o combate à Covid-19 com quatro unidades gripais, a UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) e o Hospital de Campanha. Quanto à 2ª rodada de convites às entidades para 
composição da CISTT/2021, Célio informa que foi feito um levantamento da assiduidade dos 
membros nas reuniões desde o início da CISTT, e apresentou o seguinte relatório propondo 
substituições: Juviave Silva (CMSV), Minasul (Cooperativa de Cafeicultores da Zona de Varginha) e 
Sintramomeg (Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de 
Varginha), bem como a substituição do servidor Ricardo José Paiva Reis (Fisioterapia Municipal) e 
a alteração em que Helen Márcia passaria para a posição de titular. A ideia é incorporar outros 
segmentos. Obteve o aval de todos os presentes, inclusive Hudson sugere convite à UNIFENAS 
(Universidade José do Rogério Vellano), especificamente à coordenadora do curso de Psicologia, 
Christiane Navarra Frogeri Pimenta e do Shopping Via Café Garden e Antônio Amorim à SINTEL. 
Vítor Lúcio e Helen sugerem o SESMT (Setor de Segurança e Medicina do Trabalho) da prefeitura, 
tendo como representantes em técnicas de Segurança do Trabalho as senhoras Marina e a 
enfermeira Lara. Passando ao terceiro ponto da pauta, a adaptação do Plano Anual de Trabalho da 
CISTT/2021, Célio relata que a ideia inicial era a organização de um seminário para apresentação 
da CISTT, mas que sua realização foi prejudicada devido à pandemia. Quanto ao CEREST (Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador), Célio ressalta que foi formalizada junto ao CMSV essa 
solicitação e que inclusive, houve reunião plenária ordinária para discussão e viabilidade de 
implantação da CEREST em Varginha. Essa formalização está em análise e aguardando a 
publicação de portaria para inserção de novas CERESTs em Minas Gerais. Contudo, propõe 
reelaborar o Plano Anual da CISTT na primeira reunião do ano de 2021, uma vez ser obrigatório o 
Plano Anual. Hudson e Vítor Lúcio relatam sobre o seminário que participaram sobre a CEREST no 
Estado, deixando explícito a sua importância, tendo em vista a consolidação do CEREST no âmbito 
do SUS (Sistema Único de Saúde) municipal. Helen relata sobre o Plano Diretor do Município que 
cita o Poder Legislativo na CISTT, sendo um apoio à criação da CEREST em Varginha. Dra. Melina 
sugere que a CISTT faça uma recomendação ao CMSV para em conjunto com o município 
tomarem providências de adoção de medidas paliativas para o comércio em geral, em razão do 
alto índice da Covid-19, incluindo bares e restaurantes. Dra. Melina solicita ao coordenador da 
CISTT que encaminhe todas as atas do ano de 2020 e o relatório da Comissão Especial da Covid-19 
para registro e comprovação de ações no Ministério Público do Trabalho. Ao final da reunião 



seguem encaminhamentos: 1) Dar prosseguimento no Plano de Ações da Comissão Especial Covid-
19; 2) Notificar os membros/segmentos a serem substituídos; 3) Elaborar e formalizar convites aos 
novos membros conforme sugeridos e, 4) Formalizar recomendação ao Conselho Municipal de 
Saúde e à Gestão Pública Municipal.  Nada mais havendo a ser tratado, o coordenador Célio 
Ferreira encerrou a reunião às 15h32, agradecendo ao moderador Reinaldo e também pela 
presença de todos. Eu, Brígida de Fátima Batista Gomes, secretária designada, lavrei a presente 
ata que será lida, discutida e aprovada e posteriormente assinada por todos os participantes. 


