
RELATÓRIO DA PLENÁRIA DE DEVOLUÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA 3ª 
CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR (3ªCNST) 

Rio Branco - AC 
06 e 07 de Julho de 2006 

 
A Plenária Estadual de Devolução da 3ªCNST foi realizada na Faculdade IESACRE de 

Rio Branco nos dias 06 e 07 de Julho de 2006..Participaram da Plenária a Gerente do 
CEREST, Dra. Lucélia Trivellato, os Secretários  Municipais de Saúde de Mâncio Lima e 
Plácido de Castro.e aproximadamente 40 representantes da CIST Estadual, do CEREST,  da 
vigilância sanitária  e epidemiológica estadual e dos conselhos municipais de saúde de 
Cruzeiro do Sul,  de Mâncio Lima, de Sena Madureira, de Brasiléia,  de Epitaciolândia,  de 
Senador Guiomard, de Placido de Castro, de Tarauca  e de Rio  Branco. A Plenária foi 
coordenada pela Dra. Maria da Graça Luderitz Hoefel,da COSAT,  com a colaboração do 
Prof. Carlos Minayo e da Profª Rosemary Achcar.   

Após a apresentação dos participantes, a Dra. Graça Hoefel  fez uma explanação sobre 
a 3ªCNST e um debate sobre o mundo do trabalho hoje. 

 
No período da tarde, iniciaram-se os trabalhos em grupo sobre as questões seguintes: 
 

 1. Principais processos produtivos que levam ao adoecimento: 
 2. Níveis de atuação do controle social institucional no município: Conselho?  CIST?  

Conselho gestor? 
 3. O controle social atua na vigilância? na assistência? 

 
Apresentação das reflexões nos grupos:  

 
Município Setor Produito Doença Contr. Social 

Epitaciolândia Castanha/ Madeira Leishimaniose Sim mais não é 
atuante 

Plácido de 
Castro 

Madeira / Borracha Malaria / Problema Respiratório Sim e é atuante na 
Vig. Junto com a 
DRT 

Rodrigues 
Alves 

Farinha / Madeira Malaria no campo / cidade / 
Lesões coluna Vertebral 

Sim funciona / 
atuação deficiente 

Acrelândia Serrarias / Laticínios Alergias devido a poeiras e mal 
cheiro devido fabrica de laticínio 

Sim e é atuante 

Rio Branco Funcionário Publico Stress /  pó da madeireira Sim e é atuante 
Brasiléia Pecuária Doença respiratória devido 

queimadas 
Sim e é atuante 

Cruzeiro do Sul Farinha / Borracha / 
Cerâmica 

Malaria / Diarréia / Hepatite Sim e é atuante 

Senador 
Guiomard 

Produção de Tabaco Doença Respiratória / Diarréia Sim e é atuante 

Sena Madureira Produção de Borracha Doença Respiratória Sim e é atuante 
Tarauacá Pecuária / Cerâmica Malaria / Hepatite / 

Leishimaniose 
Sim mais é passivo 

Mâncio Lima Farinha /Madeira 
/Pecuária 

 Sim e é atuante 

Xapuri Castanha /Borracha / Picadas de cobra / cortes e Sim e é atuante 
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Madeira mutilações 
Tarauacá Pecuária / Agricultura Malaria / Hepatite / 

Leishimaniose 
Sim e é atuante 

 
 A seguir, os grupos discutiram as causas e as conseqüências dos problemas gerados 
pela Exploração Extrativista e pela Contaminação Ambiental 
 

1. Exploração Extrativista 
 
   CAUSAS: 

• Exploração para comercialização 
• Lei de sobrevivência e geração de renda 
• Compras de produtos produzidos (IN LOCOS propriedades); 
• Falta de empregos; 
• Gestão cultural e falta de alternativas 
• Descobrimento das leis vigentes e leis ambientais 
• Busca de lucros e competividade e lucros a qualquer preço e exploração 

ilegal; 
 Fiscalização estrutural pessoal e fiscal. •

 
CONSEQUENCIAS 

 
• Malarias, Leishimaniose, Mortes em Derrubadas (ilegais e legais);; Acidentes 

Ofídicos; Animais peçonhentos 
• Hepatite; Acidente de trabalho de modo em geral (moto serra, roçadeira) 
• êxodo rural  por falta de geração de empregos e renda para permanência do 

homem no seu habitar  
 

2. Contaminação Ambiental  
 

AUSAS:  C
 
• Desmatamento, queimadas. pecuária 

óveis 

 Contaminação dos Mananciais. 

CONSEQUENCIAS: 
 

• de vetores, aquecimento da temperatura, assoreamento dos 

rios; 

sando 

; 

• Lixo industrial. autom
• Falta de saneamento 
• Educação e Informação Ética 
•
 

Proliferação 
mananciais; 

• Doenças respiratórias,  poluição do ar; 
• Pecuária, o uso dos agrotóxicos, poluição dos 
• Lixo, doenças como (lep. Diarréia, hepatite); 

Industria, fumaça causada pela queima das químicas, m• au cheiro, cau
doenças respiratórias e de pele poluição dos mananciais; 

• Automóveis, fumaça causada pela queima de gasolina, óleo, motor e etc.
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• Transmissões de doenças causadas pelo lixo (orgânico e não orgânico) 

ducação, informação e de ética em relação ao ambiente 
 

Perguntas par s
 

1. Escolher três (03) deliberações. 
2. Dis ções (2, 4 e 6 meses). 

• . 
fortalecimento do controle social. 

 
Resultados da

 
Necessidade de e

a o  grupos 

cutir Plano de a
• Ações. 
• Parceiros  
 Participações (transversabilidade)

3. Estratégias para o 

 discussão nos grupos: 
 

Exploração Extrativista 
 

Resoluções: 196, 211, 332 1. 
2. Movimentos Sociais:. IBAMA; IMAC; SEPROF; SEAP; INCRA; 

ULTURA /MEIO AMBIENTE 

 CPT; FETACRE / CUT; ONG’S = PATHAMA 
MIN. PUBLICOS FEDERA

SEATER;PREFEITURAS 
 SEC. MUN. DA AGRIC
 PARCEIRIAS (SAÚDE / EDUCAÇÀO) 
 FUNASA; PESACRE; 

L / ESTADUAL  
 

PLANO DE AÇÃO 
ITENS: 
1,2 E 3, PREVENÇÀO, CONHECIMENTO E VIGILÂNCIA. 

 Fazer cumprir as leis vigentes 

 Maior eficácia na atuação das enti
ambiente e o processo de trabalho 

 Estado, prefeituras, secretárias municipais de saúde, conselhos municipais 
de saúde, que atuem dentro da legalidade, aplicação as “penalidades legais”. 
 Divulgação, informação à sociedade dos direitos previstos na legislação 
vigente. 

dades responsáveis por fiscalizar o 

 
CONTROLE SOCIAL 

 
 Fortalecer / estruturar melhor os segmentos que atuam como “controle 
social”. 
 Políticas Públicas quanto à busca de recursos para fortalecimento dos 
conselhos. 
 Ministério do Trabalho e DRT’S que atuem com mais vigor na intervenção  
dos direitos do trabalhador 

o e 
ambientes de trabalho. 

lhos municipais e fortalecimento da mesma. 
 

 Pressionar para que as DRT’S melhorem a  fiscalização dos process

 Inclusão da CIST nos conse

 Contaminação ambiental 
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 Resoluções: 190, 196 e 211 

 
ixas, cartazes, 

 Criar uma disciplina especificada como educação ambiental. 

 
rgãos públicos, particulares, estudantes, igrejas, 

associações, médicos, enfermeiros, secretários, prefeitos, professores e 

 
 PACTO:  Assegurar as ações juntamente como os parceiros e cumpri-las 
conforme a lei. 

 
 

 AÇÒES: Mobilizar, Divulgar (radio, televisão, palestras, fa
bonés e etc). 

 Sensibilizar a todos da importância da preservação da natureza. 

 PARCEIROS: Ó

ministério público. 

 Atenção integral à saúde 
 

 Resoluções: 19, 111 e 157 
 

s 

sponsabilidade de cada órgão. 

contros regionais. 

cais de trabalho. 

vas. 

con
3. 

ções alérgicas e outros agravos ä 

s secretárias de educação  
e 

essárias 
PARCEIROS: secretária de educação, sindicatos e associação da educação. 
PACTUAÇÀO: C.E. de Educação 

 
 

 Parceiros, séc. municipal de saúde, incra, seater, sindicatos e associaçõe
rurais e cooperativas 
 PACTUAÇÀO: pactuar com parceiros  a re
 AÇÀO: definir as prioridades com os trabalhadores para a formação e 
capacitação através de en
 Desenvolver atividades de educação permanente em saúde abordando temas 
da saúde do trabalhador 
 Formar facilitadores de educação em saúde do trabalhador visando a 
diminuição e eliminação de riscos nos lo
 PARCEIROS: séc. municipal de saúde, pólo de educação permanente, 
sindicatos, associações e cooperati
 PACTUAÇÀO: pactuar no pólo de educação  permanente, pactuar nos 

selhos municipais e estaduais. 
Criar  normas para uso de quadro acrílico e pincel atômico em 
substituição ao quadro de giz nas escolas publicas e privadas, tendo em 
vista que o pó de giz pode causar rea
saúde do trabalhadores do ensino (educando e trabalhadores responsáveis 
pela higiene do ambiente de trabalho). 

AÇÀO do CEREST: elaborar um material relatando os riscos a que estão 
sujeitos os profissionais, encaminhar para a
Elaborar normas técnicas em conjuntos com a secretária estadual d
educação  definindo as normas nec
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Compromissos 
 
2 meses: implantação das ações pactuadas, fortalecimento dos parceiros.,  
 meses: monitoramento e supervisão junto aos gestores e parceiros do 
esenvolvimento das atividades pactuadas. 

6 meses: levantamento es. 
 

ESPONSÁ

4
d

 de indicadores de impacto das açõ

 
R VEIS MUNICIPAIS 

 
Número Nome Município 

01 Sara / Gerlene  / Rio Branco Porto Acre
02 Osmiro Cruzeiro do Sul 
03 Marcos astro Plácido de C
04 Lucinete Brasiléia 
05 Erivânia Xapuri 
06 Holda Rio Branco 
07 Zezinho Acrelândia 
08 Jucicleia Brasiléia 
09 Hélio Rodrigues Alves 
10 Atalicio Sena Madureira 
11 Antonio Mâncio Lima 
12 Cleiber Tarauacá 
13 Américo rd Senador Guioma
14 Lucélia CEREST 
15 Expedito Cruzeiro do Sul 
16 Lisiane Cruzeiro do Sul 

 
 
 
 

Encaminhamento do Plano de Ação  
 

Ação Responsável Data Local 

1 – Elaboração do plano Holda e Lucélia 14/07/06 
14:00h 

CEREST 

2 – Apres. do Plano no CES Holda e Lucélia 25/07/06  

3 – Encaminhar o plano 
(bipartite, conselho, todos os municípios) 

Holda e Lucélis 
 

17/07/06  

4 - Discurçào no CMS Sara/Gerlene e Américo   
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PLANO DE AÇÃO 
 

Ações Responsável Pactuação e 
Parceiras 

Data 

1 – Diagnostico da Situação da 
Exp. Extrativ. E da Contaminação 
da saúde dos trabalhadores. 
Reunião para verificar se existem 
dados e fa
ambiental 

• 
• 

CEREST 

 participar se existem 

não exista, estimular ou 

EA, 

 
E MOVIMENTO DE 
MULHERES 

/06 

1 Semestre 
/08/06 

zer relatório municipal / 

Agenda 21 
Dados – FUNASA, 
IBAMA, IMAC, 
SEATER, SEPROF, 
SEMEA, SEAP, 
M.T.E, 

0
 
01 a 16 

1.1.1 Reunir todas 
as instituição (1 
reunião).  

• 1.1.2 (2 reunião 
apres. Dos dados da 
com. Do relatório) 

Investigar e
comitês de combate às queimadas 
(caso 
denunciar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 a 16 

FUNASA, IBAMA, 
IMAC, SEATER, 
SEPROF, SEM
SEAP, M.T.E, 
CEREST 
SINDICATOS, 
COOP. INCRA, 
CUT, ONG’S, MP, 
ASSOCI. IGREJAS

0/07

 
 
 
2
 
 
 
 
 
 

2 – Apresentar o diagnos
CMS 

tico no 01 a 16  08 ou 09 / 06 

3 – Divulgação na mídia 01 a 16  08 ou 09 /06 
4 – Fórum (apresentação) 01 a 16  ana de 

09/06 
2 sem

5 – CEREST apresenta no fórum a 
situaç

14  2 semana de 
ão dos professores. 09/06 

 
 

REPRESENTANTES REGIONAIS DO CONTROLE SOCIAL NO ACRE 
 

) 3223-1361 

 VALE DO PURUS – Atalicio; (068) 9977-4474 / 3612-2427 / 3612-4331  
(c.roberto2112@gmail.com) 
 ALTO ACRE – Lucinete; (68) 3546- 3475 (netsantos@hotmail.com) 

 

 VALE DO JURUA – Expedito; (68) 8403- 1753 / 3322-6334 
 VALE DO ACRE – Sara (68

Gerlene; (68) 8406-4474 (gerlenedutra@bol.com.br) 
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