
RELATÓRIO – ALAGOAS/MACEIÓ 
Devolução da 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador 

 
 

Local: Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação de Maceió. 
 
Data:  22, 23 e 24 de maio de 2006. 
 
Promoção e organização: COSAT/MS (Coordenação da Área Técnica de Saúde do 
Trabalhador/ Ministério da Saúde),Secretaria Estadual da Saúde através do CEREST (Centro 
de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador), com a colaboração  do Conselho Estadual 
de Saúde. 
 
Número médio de participantes:  cerca de 100 participantes, representando  muitos 
municípios do interior do estado, como: Campestre, Rio Largo, Branquinha, Boca da Mata, 
Palmeira dos Índios, Olho d’Água das Flores, Mar Vermelho, Arapiraca, Messias, Atalaia, 
Japaratinga, Senador Rui Palmeira, Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco, Paulo Jacinto, 
Arapiroca, Ibateguara, Marechal Deodoro, Capela, Pilar, Anadia e Pindoba. 
 
Coordenação e apoio: Maria da Graça Hoefel, Maria da Graça Jacques e Rosemary Achcar. 
 
Descrição 
Reunião Preliminar 
 No dia 22/05, nas dependências da Secretaria Estadual de Saúde, com as presenças do 
coordenador do CEREST e representantes da COSAT, promoveu-se a capacitação de 
representantes do controle social para atuarem como facilitadoras nos grupos previstos para o 
Encontro dos dias 23 e 24. Estiveram presentes (indicadas pela Comissão Organizadora do 
Evento): Catarina Andressa Q. Alves (SESAU), Rosiná (UFAL), Geanne Christine Nunes da 
Silva ( Laboratório de Educação Popular em Saúde – UFAL), Marly Márcia Coelho Vieira 
(CES – segmento usuário) e Marlene Soares dos Prazeres (CEREST). Foi apresentada e 
vivenciada a metodologia de trabalho, esclarecidas dúvidas e questionamentos. 
 
 
 
Primeiro Dia (Manhã) 
 O Encontro inicia com a Mesa de Abertura, constituída pelo coordenador do CEREST 
Estadual e por representantes da Secretaria Executiva da Secretaria Estadual de Saúde, da 
COSAT/MS, da Gerência Executiva do INSS de Alagoas e da Delegacia Regional de 
Trabalho de Alagoas. Segue-se uma apresentação  sobre o mundo do trabalho e sobre a 3ª 
CNST, sob a responsabilidade de Maria da Graça Hoefel. Na apresentação, a Plenária 
participa relatando alguns dos problemas relacionados à saúde dos trabalhadores, em especial, 
aqueles que atuam na produção de cana de açúcar e na pesca (população ribeirinha). Logo 
após são apresentados dados referentes ao perfil dos participantes da 3ª CNST, com destaque 
para o perfil dos participantes da região nordeste. A Plenária apresenta algumas considerações 
sobre a participação dos delegados por Alagoas na Conferência, especialmente a pouca 
freqüência e o privilégio concedido a representantes da capital na escolha desses delegados. 
 
 
Primeiro Dia (Tarde) 
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 Na parte da tarde, constituíram-se  4 grupos de trabalho. A distribuição dos 
participantes por grupo foi realizada pela Comissão Organizadora do evento e foi indicado um 
facilitador, entre os capacitados na tarde anterior1.  

Foi proposto para cada grupo: eleger um coordenador e um relator; cada participante 
se apresentar, localizar seu município de origem em um mapa artesanal e identificar o 
problema prioritário em saúde do trabalhador de seu município. Constatou-se, em todos os 
grupos, uma tendência em listar problemas gerais do tipo: saneamento básico, segurança 
pública, atendimento no SUS, distribuição de medicamentos, etc. Só após uma explicação 
sobre a especificidade do Encontro e a necessidade de listar problemáticas diretamente 
relacionadas com a saúde do trabalhador, é que foi encaminhada a tarefa para cada grupo de 
eleger um problema prioritário.  

As discussões foram intensas e o resultado final foi a priorização das seguintes 
problemáticas: G1- cana de açúcar; G2 – agrotóxicos; G3 – agrotóxicos; G4 – notificação de 
acidentes de trabalho. Como tarefa seguinte, coube a cada grupo identificar as causas e as 
conseqüências do problema priorizado, colocando-as em cartazes para apresentação à 
Plenária. 

Foram apresentados, pelo relator, os cartazes elaborados em que se apresentavam os 
problemas priorizados, suas causas e conseqüências. 

 
G1:  Cana de açúcar 
Causas: 
- Falta de EPI’s/ Treinamento ou uso inadequado 
- Ambiente inadequado 
- Queimadas 
- Exploração do trabalho (trabalho escravo) 
- Baixa escolaridade/ analfabetismo 
- Priorizaçãodo lucro 
- Avanços tecnológicos 
- Longas jornadas de trabalho 
- Trabalho infantil (exploração) 
- Migração sazonal 
- Uso inadequado/indevido de insumos agrícolas 
- Reutilização de vasilhames de produtos químicos 
- Descarte inadequado dos vasilhames 
- Falta de fiscalização (DRT/MP) 
- Falta de alimentação adequada 
- Falta de registro do trabalhador 
- Falta de CATs 
- Transporte inadequado. 
Conseqüências: 
- Mutilações 
- Doenças (causas diversas) 
- Mortes 
- Incapacitações (parciais ou totais) – LER/DORT 
- Desemprego 
- Poluição 
- Poluição do meio ambiente 
- Cortes 

                                                 
1 No dia 22 foram apresentadas também como facilitadoras: Lenira.Wanderley (UFPAL) e Terezinha Jesus 
Gomes Costa (UFPAL).  
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- Migração  
- Sub-notificação 
- Pobreza 
- Sub-emprego 
- Acidentes 
- Intoxicações 

 
 

G2: Uso de agrotóxicos causando intoxicação 
Causas: 
- Falta de EPI 
- Políticas públicas para qualificar o trabalho 
- Falta de vigilância pela DRT/PRT aos empregadores e empregados 
- Falta de um programa de educação continuada 
- Falta de informatização/conscientização (resistência de utilizar o EPI) 
- Uso irracional dos grandes produtores (empresas) visando apenas o grande lucro. 

 
Conseqüências: 
- Doenças hematológicas 
- Doenças neurológicas 
- Doenças respiratórias 
- Doenças mentais 
- Doenças dermatológicas 
- Mortes precoces 
- Má formação congênita 
- Contaminação ambiental com extinção da fauna e flora (afetando também os 

recursos hídricos). 
 
 
G3: Agrotóxicos 
Causas: 
- Contaminação do meio ambiente 
- Fiscalização precária 
- Falta de uso do EPI 
- Falta de educação para a saúde 
- Uso indiscriminado 
- Falta de conhecimentos 
- Reutilização de embalagens 
Conseqüências: 
- Contaminação dos alimentos 
- Descumprimento da lei 
- Contaminação de rios 
- Contaminação do subsolo 
- Problemas respiratórios 
- Perdas (audição, visão) 
- Problemas dermatológicos 
- Câncer 
 

Poesia Crítica Reflexiva 
Autoria: Rosiclé Veiga (Enfermeira do PSF/Pindoba) 
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O maior veneno que existe 
É a falta de sensibilização 
De gestores “tô nem aí” 
Taí o X da questão 
Como é que o trabalhador pode aderir 
O trabalhar sim... Adoecer não? 

 
 
G4: Falta de notificação dos casos de acidentes de trabalho através das unidades 

básicas de saúde com foco nas regiões ribeirinhas no estado de Alagoas 
Causas: 
-Deficiência nas estatísticas sobre acidentes de trabalho nas regiões ribeirinhas do 

estado de Alagoas 
- Falta de implantação do Sistema de Informação – SINAN-NET 
- Falta de capacitação do pessoal da saúde 
- Incidência de acidentes de trabalho nas regiões ribeirinhas (quedas, materiais 

perfurantes, material infecto-contagioso) 
- Incidência de acidentes de trabalho devido à poluição 
- Falta de notificação entre os trabalhadores da saúde 
Conseqüências: 
- Implantar nas unidades de saúde o sistema de notificação 
- Ausência de dados estatísticos confiáveis 
- Doenças – Invalidez – Mortes  - sem reconhecimento da relação com o trabalho 
- Trabalho sem EPI 
- Custo elevado em saúde 
- Usinas fecham, o trabalhador vai para a pesca que é a fonte de sustento para a 

família. 
 
No final da tarde foi apresentada, pela ministrante, a planilha das deliberações da 3ª 

CNST e o modo de utilizá-la. Foi informado que cada participante tinha recebido em cópia 
papel as deliberações e em CD a planilha referida. Como exercício prático, foram arroladas as 
deliberações sobre meio ambiente (que se relacionam com os problemas priorizados em 
relação aos agrotóxicos e à cana de açúcar) e acidente de trabalho. 

 
Segundo Dia (Manhã) 
No segundo dia, pela manhã, representantes dos grupos que leram as deliberações, 

apresentaram à Plenária  algumas dessas deliberações que foram avaliadas como relevantes 
tendo em vista as problemáticas priorizadas. Citaram-se, entre as 77 referentes ao meio 
ambiente, as deliberações de nº 15, 196 e 212 (agrotóxicos e cana de açúcar), 221, 253 e 266 
(agrotóxicos); para acidente de trabalho foi lida a deliberação nº 22; referente a todas as 
problemáticas, a deliberação nº 233 que trata sobre divulgação. Os participantes da Plenária 
citaram outras deliberações também julgadas pertinentes. 

A seguir, foi solicitado que os grupos voltassem a se reunir para elaborar um plano de 
ação para cada problemática priorizada, seus impactos e benefícios. Foi solicitado, também, 
que cada grupo escolhesse um coordenador representante do controle social, segmento 
usuário. 

Reunidos os grupos, foi sintetizada, em cada sala, as atividades a serem desenvolvidas: 
escolher um coordenador representante do controle social, segmento usuário; listar impactos 
e/ou benefícios de um plano de ação; arrolar atividades deste plano de ação possíveis de 
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efetivação em 2, 4 e 6 meses; levantar as pactuações necessárias para a sua viabilização e os 
movimentos populares que deverão ser procurados como apoio. Tal tarefa foi representada 
através de cartazes para posterior apresentação à Plenária, conforme segue abaixo. 

 
G1:  Cana de açúcar

 Problemas: 
- Obrigatoriedade do uso de EPIs 
- Notificação dos acidentes (agravos/CAT) 
- Transporte de trabalhadores (inadequado) 

 
Impactos e benefícios: 
a) uso dos EPIs 
– Melhoria na produtividade                        - Melhor qualidade de vida 
- Redução de acidentes                              - Redução de custos 
- Redução de doenças ocupacionais          - Aumento da capacidade 
- Redução dos custos                                    laboral 
b) notificação de acidentes 
- Redução da subnotificação                       - Estabilidade no emprego 
- Conhecimento da realidade                      - Valorização do trabalhador 
- Controle social                                          - Subsídios p/ novas ações 
                                                                       de vigilância 
c) inadequação do transporte do trabalhador                
- Resolução dos acidentes de trajeto          - Valorização do trabalhador 
- Humanização                                         - Melhor qualidade de vida 
 
Ações/atividades: 
a) uso de EPIs 
- Mobilização dos setores envolvidos (reuniões) 
- Ações educativas/conscientização do trabalhador e do empregador (palestras, 

apresentação de vídeo, etc.) 
- Divulgação nos órgãos de comunicação de massa (rádios, jornais e televisores) 
- Fazer valer as leis que obrigam o uso de EPIs (fiscalização) 
b) notificação dos acidentes 
- Capacitação do SUS 
- Seminários e Oficinas 
- Divulgação através dos órgãos de comunicação 
c) transporte 
- Cobrar fiscalização rigorosa 
- Sensibilização dos trabalhadores quanto a necessidade de reivindicação de 

melhorias nos transportes; realização de acordo coletivo. 
 
Pactuações: 
a) EPIs 
- FETAG 
- DRT, Ministério Público, PRT 
- Sindicato dos Trabalhadores da Cana de Açúcar, ASPLANA, AVISA’s, 

Associações de Trabalhadores Rurais. 
b) notificação 
- INSS, DRT, PRT 
- SMS’s – SES 
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- Conselhos Municipais dos Trabalhadores (SINES) 
- Membros da CIPA 
- CIST 
c) transporte 
- Polícia Rodoviária Federal e Estadual 
- Sindicatos 
- DRT 
- CIST, FETAG 
- Parceria com a mídia local 
 
Proposta de cronograma: 
2 meses: operacionalização do Plano 
02/06: CIST; mobilização, conscientização 
4 meses: realização das ações (educativas, divulgação, etc.) 
 
 
G2: Uso de agrotóxicos causando intoxicação 
Impactos: 
- Diminuição dos impactos ambientais e conseqüentemente a diminuição da morbi-

mortalidade causados pelo uso desses agrotóxicos 
- Melhoria na qualidade de vida do trabalhador 
- Melhor qualidade de vida da população 
- Melhoia na parte educativa 
- Minimizar acidentes de trabalho e o número de pessoas acometidas 
- Diminuição dos casos de intoxicações pelo mau uso dos agrotóxicos 
- Redução de mortes e seqüelas 
- Preservação do meio ambiente 
- Controle do meio ambiente. 
 
Benefícios: 
- A garantia da obrigatoriedade do cumprimento das leis relacionadas aos 

agrotóxicos 
- Diminuição de doenças de má formação congênita 
- Diminuição das “IRAS” 
- Diagnósticos dos agravos do setor saúde do trabalhador 
- Intensificar as fiscalizações pela DRT/PRT: diminuir os acidentes, mais pessoas 

usando EPIs, empregados e empregadores mais conscientes 
- Um trabalhador consciente do espaço de trabalho de forma global 
- Prevenção das doenças; promoção da saúde 
- Melhoria das ações de fiscalização 
- Diminuição da quantidade de agrotóxicos jogados no meio ambiente 
- Conhecimento dos direitos dos trabalhadores 
- Redução da contaminação pelo uso indevido de agrotóxico 

 
Plano de Ação: 
Para 2 meses: 
- Utilizar os meios de comunicação para divulgar o manejo adequado  dos 

agrotóxicos 
- Implementar ou reativar os  IECs para difundir o manejo adequado dos agrotóxicos 
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- Cobrar fiscalização adequada pela DRT/PRT das usinas, objetivando cobrar 
distribuição dos EPIs pelos usineiros; fiscalização por parte da DRt aos campos de 
trabalho 

- Realizar reuniões com a vigilância sanitária para a implementação da fiscalização 
nas casas comerciais que vendem agrotóxicos 

Para 4 meses:  
- Manter parceria com as Secretarias Municipais e Estaduais de Educação e com 

escolas particulares para incursão do tema “manejo adequado dos agrotóxicos” 
Para 6 meses: 
- Capacitação de educadores para realização da discussão em salas de aula 
- Elaboração de cartilhas, folders e panfletos sobre o manejo adequado de 

agrotóxicos 
- Realizar seminários itinerantes nas 5 regiões de saúde do estado 
- Capacitar os usuários sobre o manuseio e aplicação de agrotóxicos. 
 
Pactuações: 
- Envolver os três poderes, os movimentos sociais e o Ministério Público 
- Secretarias de Agricultura, Meio Ambiente, Educação 
- SMS – Vigilância Sanitária 
- DRT, INSS 
Movimentos populares 
- Grupos jovens 
- Sindicatos 
- ONG’s 
- Associações 
- Rádios comunitárias 
- Igrejas 
 
 G3: Agrotóxicos  
Impactos e/ou benefícios do uso racional dos agrotóxicos: 
- Sensibilização de órgãos competentes 
- Cumprimento da legislação ambiental 
- Preservação do meio ambiente 
- Não reutilização das embalagens 
- Comissão Fiscalizadora de Saúde do Trabalhador 
- Sensibilização para o cultivo orgânico 
- Redução dos acidentes, das doenças e mortes relacionadas ao uso indevido de 

agrotóxicos 
- Melhoria dos indicadores de Saúde do Trabalhador 

 
Atividades: 
2 meses: 
- Implantar a Comissão de Saúde do Trabalhador 
- Sensibilizar a população 
- Divulgar a legislação ambiental 
- Promover atividades educativas (comunidades, escolas, igrejas, etc.) 
4 meses: 
- Sensibilizar os órgãos competentes e políticos 
6 meses: 
- Sensibilizar a população 
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- Capacitar técnicos, gestores, Comissão de Saúde do Trabalhador, etc. 
- Realizar intercâmbio nas esferas de controle social por meio de campanhas e 

seminários 
 

Pactuações: 
- Grupos sociais religiosos 
- Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e Patronais 
- Gestor de Saúde Municipal e Estadual 
- Ministério Público 
- Conselho Tutelar 
- DRT 
- Conselhos de Saúde (Municipal e Estadual) 
- INSS 
- Órgãos do meio ambiente nas 3 esferas 
- Associação de moradores de bairro. 
Movimentos Sociais 
- Sindicatos Patronais 
- Sindicato de Trabalhadores 
- Associações: Força Jovem, Deficientes Físicos 
- ONG’s 
- Movimento Negro 
- MST/MPT 
- Associações de moradores 
- Movimentos populares 
- Movimentos de igrejas e similares 

 
G4: Falta de notificação dos casos de acidentes de trabalho através das unidades 

básicas de saúde com foco nas regiões ribeirinhas no estado de Alagoas 
Impactos: 
- Mostrar a realidade dos acidentes de trabalho encontrados no estado 
- Incluir nas estatísticas os trabalhadores informais 
- Investimento na prevenção de acidentes (em todos os locais de trabalho) 
- Organização dos serviços de saúde para prevenção das doenças, promoção da 

saúde, diagnóstico e tratamento, recuperação, reabilitação, em cada esfera do 
governo. 

 
Atividades: 
- Incluir na Ficha de Atendimento as notificações sobre acidentes de trabalho 
- Levantamento de dados, ou seja, dos acidentes de trabalho existentes nas unidades 

que atendem os trabalhadores (4 meses) 
- Capacitar e humanizar os profissionais de saúde para esta realidade 
- Utilizar os meios de comunicação para divulgar as atividades das unidades de 

saúde em relação à saúde dos trabalhadores (6 meses) 
- Colocar nas fichas de atendimento se é acidente de trabalho ou não; se é 

trabalhador formal ou não ( 2 meses) 
- Realizar trabalho educativo (2 a 4 meses) 
- Incentivar a criação de CIPAs (6 meses) 
- Implantar serviços de proteção dos profissionais da própria saúde (6 meses) 
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- Organização dos serviços de saúde para prevenção das doenças, promoção da 
saúde, diagnóstico e tratamento, recuperação, reabilitação, em cada esfera do 
governo. 

 
Pactuações: 
- INSS, Vigilância Sanitária e Epidemiológica 
- DRT 
- Estados e Municípios (atribuições) 
- Conselhos de Saúde (fiscalização e denúncias) 
- Procuradoria Regional 
- Comissão Intersetorial da Saúde do Trabalhador 
 
Movimentos Sociais: 
- Movimentos religiosos 
- ONGs 
- Colônia de Pescadores 
- Sindicatos (Indústria, Construção Civil, Saúde, Trabalhadores Rurais) 
 
 
Segundo Dia (Tarde) 
Antes da apresentação dos trabalhos dos grupos, foi solicitado que os participantes da 

Plenária, com disponibilidade, constituíssem um Fórum ao qual se juntariam representantes de 
entidades e movimentos sociais com os quais seriam necessárias pactuações para viabilizar a 
implementação de um plano de ação. Disponibilizaram-se vários participantes que 
informaram seus nomes e municípios de origem. Passou-se uma lista para que estes 
participantes informassem seus dados. 

 
LISTA DE PARTICIPANTES PARA CONSTITUIÇÃO DE FÓRUM 

 
Nome Município Telefone E-mail 
Claudemir Pedro 
Gomes 

Campestre 88352609 
32573048 

clugomes@yahoo.com.br

José Edson A. 
Bibiu 

Rio Largo 99832388 
32012816 

bibiu.alves@bol.com.br 

Camila Bezouro P. dos Índios 91043352 mila.bezouro@bol.com.br 
Claudemir 
Vitorino 

P.dos Índios 99194391 vitorinoclaudemir@ig.com.br 
 

Marlene S.dos 
Prazeres 

Maceió 91025173 msprazeres@saude.al.gov.br 

Lenice de Melo 
Silva 

Branquinha 88296611 branquinha@saude.al.gov.br

Manoel C. da 
Silva 

Branquinha 32801223 
99330980 

- 

José R.Alves 
Pereira 

Olho D’Água das 
Flores 

99978022 - 

Vanessa K. de 
M.Santana 

Mar Vermelho 88215759 
32045119 

vanessaarlasantana@bol.com.br

José S. V. Dos 
Santos 

Boca da Mata 99797109 
32791652 

 

Adeildo B. da Boca da Mata 32792166 adeildobernoldo@bol.com.br
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Silva 99914735 
Jurandir dos 
Santos Silva 

Boca da Mata 99224483 
32791309 

 

Antonio A. da 
Silva 

FETAG – AL 
Craíbas 

32234649 
99858563 

antonioalves@fetagal.org.br

José Edílson N.F. 
de Mello 

Arapiraca 35302878 
91072062 

- 

Carlos E.Lyra 
Filho 

Maceió 33153921 cerestal@ig.com.br 

M. de Fátima V. 
da Silva 

Messias 99151602 - 

Eliege Maria 
Alves 

Messias 88182961 - 

Cícero J. da Silva Messias 99983911 - 
Antonio J. 
da C. Filho 

Japaratinga 32971244 antonio-japaratinga@hotmail.com

Alan Ricardo 
Xavier 

Atalaia 88295113 - 

Selma Correia 
Santos 

Atalaia 93161888 - 

Suzana Inêz dos 
Santos 

Senador R. 
Palmeira 

99130966 
36341162 

prvmelo@ig.com.br 

Felipe S. C. De 
Oliveira 

Japaratinga 32971309 - 
 

Nelson Lima 
Rosa 

Maceió 33213041 nelsonlima@hotmail.com

José A. F. do 
Nascimento 

Santa Luzia do 
Norte 

91155799 - 

M. José P. Dos 
Santos 

Coqueiro Seco 93129427 
 

- 
 

Helena G. da 
Silva 

Coqueiro Seco 32671374 - 

José Cícero A. 
Ferreira 

Paulo Jacinto 32821391 - 

Cícera F. Silva Paulo Jacinto 32821391 - 
Edvan Luiz de 
Azevedo 

Ibatequara 99035179 marketingedvanazevedo@ig.com.br

Alberto de O. 
Nascimento 

Arapiraca 88323738 - 

Margarida M. da 
S. Moura 

M. Deodoro 88283559 - 

José A. da Silva M. Deodoro 91039628 
32631658 

- 

Vanildo J. de 
Melo 

P. Jacinto 99867711 
93098327 

- 

Elania Barros da 
Silva 

Capela 33531574 
99219492 

- 

Cristiano Souza 
Silva 

Pilar 32410121 
88033170 

ladotecafotocenter@ig.com.br
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Sandra M.da C.P. 
Lima 

Arapiraca 35214972 
99855003 

saudearapiraca@yahoo.com.br

Neide Rocha Maceió 32352160 
33362878 

- 

Manoel M. de 
Carvalho 

Anadia 99321955 - 

M.Helena L. 
Rocha 

Capela 99826411 - 

Célia M. A. dos 
Santos 

Maceió 99290156 célia_cmas@yahoo.com.br 

Rosiclé V. de M. 
Lima 

Pindoba 32480555 - 

José E. E. Da 
Silva 

Capela 32871250 - 

M. de Fátima C. 
Brasil 

Pindoba 33352629 
93310891 

brasilfat@bol.com.br 

Creusa F. da 
Silva 

Olho D’Água das 
Flores 

88286176  

 
O passo seguinte foi a apresentação, pelos relatores dos grupos, através de cartazes, 

dos planos de ações elaborados. Após a apresentação, foi feita uma discussão sobre as três 
temáticas priorizadas, identificando-se as atividades comuns: 

1. Levantamento de dados 
2. Ações educativas 
3. Ações de fiscalização 
4. Ações de capacitação 
5. Criação de Fórum/Comissão de Saúde do Trabalhador. 

Foi possível a elaboração de um plano conjunto, ficando o CEREST encarregado de 
enviá-lo por e-mail aos participantes que se disponibilizaram a fazer parte de um Fórum.  
Foram constituídos 4 Grupos de Trabalho com atividades específicas, conforme descrição a 
seguir. 

 
GT1- Levantamento de dados estatísticos disponíveis sobre acidentes de trabalho, 

intoxicação por agrotóxico e acidentes e doenças de trabalhadores da Cana de açúcar: 
Célia (INSS), Carlos (CEREST), Lenice, Cícera e Sandra. 

 
GT2- Elaborar um programa de fiscalização em alguns setores priorizados: José 

Antonio, José I,Antonio, Ailton, Alan, Fátima, Edílson, Felipe, Edvan, Selma, Camila, 
Carmem (CEREST) erepresentantes da DRT e da Vigilância Sanitária.  

 
GT3- Elaborar material educativo: Cristiano, Rosiclé, Francisco, Eliege, Manoel, 

José Cícero, Aldeir, Maria de Fátima e Íris (CEREST/Comunicação). 
 
GT4- Promover capacitação: Claudemir P., Margarida, Alberto, Maria José, Maria 

Helena, Salvador, Elania, Bibiu, Antonio, Nelson, Vanessa, Sebastião, Adeildo, Jurandi, 
Manoel, Cícera , Vanildo, Tânia (CEREST), Nicaula (CEREST) e Neide (CIST). 

 
Seguiu-se uma avaliação dos trabalhos (muito positiva), uma apresentação da equipe 

organizadora do evento e dos participantes do Fórum.  Encerrou-se com uma apresentação 
artística. 
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Cordel do Controle Social 

Rosiclé Veiga 
24/05/2006 

 
Do segmento usuário 
Um coordenador especial 
Para elaborar o plano 
Que é essencial 
Nele estão os fundamentos do Controle Social. 
 
Impactos e/ou benefícios 
Para implementar a ação 
Vamos enaltecer nesta pauta 
A famosa sensibilização 
Que é o grande entrave 
Dos gestores aqui em questão. 
 
Precisamos de parcerias 
Para melhorar a ação 
Aqui entra mais um item 
“A pactuação”. 
 
As garotas do Ministério 
Que aqui estão representadas 
Vieram propor alternativas 
Com deliberações contempladas 
E após questionamentos                                                       
Por todos nós aprovadas. 
 
Neste momento tão rico 
Com tantas representações 
Todo o mundo concentrado 
Fomentando soluções. 
 
E a saúde do trabalhador 
Finalmente terá uma resolução 
O binômio saúde X doença 
Um vulcão em erupção 
E com certeza conseguiremos 
A implementação. 
 
E o mocinho desta história 
Eliminará o vilão 
E o que parecia um sonho 
Realidade se tornará então 
Confiemos em nossa força 
Que venceremos o leão 
E de pele de cordeiro 
O trabalhador não se vestirá mais não! 
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Brasília que nos aguarde 
Vamos sensibilizar a nação 
Porque a nossa “terrinha” 
Provocou uma revolução 
Lançando um tiro certeiro 
No tema que está em questão: 
 
“Otimizar a saúde do trabalhador”  
A nossa mais pura intenção 
Crente que conseguiremos 
Vencer esta batalha ... mas com união. 
 
E a cordelista agradece um pouco da sua atenção 
Munida de uma grande arma que é a minha emoção! 
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PROPOSTA FINAL APROVADA E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

Ação imediata: elaborar um projeto de trabalho prevendo recursos. 
 
02/06: Enviar projeto de trabalho ao CIST. 
 
07/06: Apresentar projeto de trabalho no Conselho Estadual de Saúde. 
           Enviar projeto para o Fundo Estadual de Saúde, Secretarias de Agricultura, Meio 
Ambiente, Educação, Saúde, Cultura e Trabalho, INSS, Ministério Público / Procuradoria 
Regional do Trabalho, Polícia Rodoviária Estadual e Federal, Ministério do Trabalho/DRT, 
Centrais Sindicais, Conselho Tutelar, IBAMA/IMA, Fórum do Meio Ambiente e  FETAG. 
Convidar representantes desses órgãos para participarem do Fórum Ampliado. 
 
Conforme datas de reuniões de cada Conselho: Apresentar projeto de trabalho nos Conselhos 
Municipais de Saúde. 
 
14/06: 1ª Reunião do Fórum Ampliado (formado pelos órgãos convidados e pelos 
participantes deste Encontro que se disponibilizaram, conforma tabela anterior) 
            1º Reunião dos GTs no CEREST 
             Apresentação de proposta de material educativo 
 
19/07: 2ª Reunião do Fórum Ampliado 
           2ª Reunião dos GTs no CEREST 
           Apresentação do material educativo elaborado 
           Capacitação do pessoal do SUS (unidades selecionadas), do Fórum Ampliado e do 
Controle Social sobre protocolo de acidente de trabalho. 
           Capacitação para as Fichas de Notificação do SINAN. 
           Apresentação do material educativo elaborado. 
 
18/08: 3ª Reunião do Fórum Ampliado (relato sobre os trabalhos nos municípios) 
            3ª Reunião dos GTs no CEREST 
            Distribuição do material educativo para os municípios 
            Capacitação do pessoal do SUS (unidades selecionadas), do Fórum Ampliado e do 
Controle Social de protocolo sobre agrotóxicos. 
 
Responsáveis locais: Allan Vagner Loureiro Cavalcante (cerestal@ig.com.br) e Carmem 
Lúcia Maurício lira Galindo (carmelucia@saude.al.gov.br). 
 
Responsáveis pelo acompanhamento: Maria da Graça Jacques (fjacques@terra.com.br) e 
Rosemary Achcar (achcar@unb.br). 
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