
 
PLENÁRIA ESTADUAL DE DEVOLUÇÃO DA 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE DO TRABALHADOR DE FORTALEZA/CE 
 

RELATÓRIO 
 
 

 
Data: 13 e 14 de julho 2006. 
 
Local: Colégio Marista Cearense 
 
 
Promoção e organização: COSAT (Coordenação da Área Técnica de Saúde do Trabalhador / 
Ministério da Saúde), Fórum Estadual de Saúde do Trabalhador de Fortaleza; CES (Conselho 
Estadual de Saúde), Secretaria de Estado da Saúde através do CEREST (Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador do Estado de Fortaleza).  
 
Número médio de participantes: 184 pessoas 
 
A mesa de abertura do evento teve a seguinte composição: 

 
- Dr. Jurandi Frutoso Silva – Secretário Estadual da Saúde de Fortaleza; 
 
- Dr. Marco Antonio Gomes Pérez – Coordenador da Área Técnica de Saúde do 

Trabalhador – SAS-MS 
 
- Professora Raquel Maria Rigotto – Professora da Universidade Federal do Ceará 
 
- Dra Lucia Sales Costa – Coordenadora do CEREST/CE 
 
- Sra.Nara Cristina Marques Batista – Representante do Controle Social 

 
 

Após a solenidade de abertura com o pronunciamento de todos os componentes da mesa, foi 
proferida, pela Dra. Maria da Graça Hoefel, a palestra “A 3ª Conferência e o Mundo do 
Trabalho”.  A palestra estabeleceu a interação com os participantes e buscou conhecer a 
reestruturação produtiva no estado do Ceará. 
 
Em seguida, os participantes foram convidados para apresentarem os problemas de saúde do 
trabalhador bem como os problemas ambientais de seus municípios.  
A plenária foi então dividida em grupos para sistematizar os problemas de saúde do 
trabalhador de cada município e também para diagnosticar a situação do Controle Social. Em 
seguida, o grupo escolheu um problema para priorizar na construção do Plano de Ação e 
então procedeu a discussão das causas e conseqüências do problema escolhido teve o seguinte 
resultado: 
 

1 



 

GRUPO 1 - Poluição e Contaminação do Meio Ambiente 
 

 

Problemas de saúde do Trabalhador e meio ambiente:  

- Inexistência de matadouro e aterro sanitário. 

- Manipulação inadequada de mariscos e pescados. 

- Falta de compromisso com o saneamento básico. 

- Profissionais das endemias, onde mantém contato constante com produtos químicos e 

exposição acidental;  deveria haver acompanhamento periódico dos médicos. 

- O stress é um dos problemas mais agravantes, devido trabalho exaustivo, insegurança, 

condições de trabalho e direitos trabalhistas. 

- Poluição industrial, degradação dos mananciais e a carcinocultura.  

 - Implantar o PCCs, dos funcionários da Saúde do Estado do Ceará. 

- Falta de Hospital  Sentinela /Urgência e Emergência para a saúde do trabalhador 

- Implantar o 3° turno, para atender o trabalhador. 

- Criar nos municípios, os CISTAM. 

- Municípios da 16°CEUS, não possui Cerest  na área. 

- Falta de reunião, discussão para priorizar as soluções dos problemas. 

- Encaminhar as demandas de saúde do trabalhador. para as instâncias competentes  para sua 

resolução. 

- Aprovar a participação dos trabalhadores nos fóruns adequados. 

- Falta de consciência ecológica na população 

Controle Social 

Existe Conselho Municipal de Saúde que, para alguns participantes do grupo, pode ser 

considerado efetivo, para outros deveria ser mais efetivo. A grande maioria do grupo disse 

existir grupo de trabalho sobre saúde do trabalhador no Conselho Municipal mas que não é 

muito atuante. 
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 “POLUIÇÃO E CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE”. 

  CAUSAS:  

- Uso indevido dos agrotóxicos 

- Queimadas 

- Falta de consciências ecológica da população 

- Empresários não preocupados como está se dando a produção, ou seja como está a 

Saúde do Trabalhador 

- Descumprimento da Legislação (leis) 

- Falta de conhecimento dos agravos e uso ocupacional do trabalho 

- Falta de conhecimentos específicos pelo trabalhador 

- Poluição sonora 

- Poluição dos rios, lençóis freáticos, água (impura para o consumo humano e ar 

poluído 

- Falta de aterro sanitário 

- Falta de uma política de intervenção entre Secretaria de Saúde do Estado e outros 

órgãos afins, como IBAMA  SEMATEC etc.. 

 

            CONSEQUÊNCIAS: 

- Aumento das doenças ocupacionais  e risco ocupacional 

- Alta taxa de morbi-mortalidade do trabalhador 

- Aumento dos gastos com a assistência  técnica , em detrimento de assistência 

primária 

- Absenteísmo/anos perdidos devidos a problema de Saúde do Trabalhador 

- Perda de qualidade de vida 

- Destruição da camada de oxigênio da biosfera. 

- Êxodo Rural 

- Desertificação do uso do campo (Zona Rural) 

- Desequilíbrio ambiental, social e familiar 

- Insustentabilidade 

- Alimentação do trabalhador está contaminada com agrotóxicos. 
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GRUPO 02 - LER/DORT 
 

 

 

 

Problemas de saúde do Trabalhador e meio ambiente 

Fortaleza : LER – estresse – acidente de trabalho – PAIR 

Maracanaú: Falta capacitar mão de obra, perda do CEREST 

Sobral: Estresse – excesso de trabalho – ociosidade- violência  falta trabalho – tecnologia 

substituição de mão de obra ; imigração excessiva, falta preparo para o mercado de trabalho. 

Iço: uso indiscriminado de agrotóxicos – falta o recolhimento das embalagens de produtos 

químicos pelas empresas. 

Horizonte: LER-DORT 

Aracaiaba: LER – estresse 

Pacatuba: LER – Doenças respiratórias – câncer de pele e problemas renal 

 

Controle Social 

De modo geral, falta de preparação, capacitação para atuar na condição de controle social, 

conselheiros – fácil manipulação, gestores x controle social, falta qualidade política dos 

conselheiros, garantia de participação 

Cariri: Conselheiros não estão preparados para atuarem como conselheiros 

Sobral: Precisa funcionar melhor: ausência de capacitação – falta de condição de participação 

dos conselheiros - rotatividade dos representantes  - projetos chegam prontos. 

Maracanau: prestação de contas- trimestral – audiência pública municipal - município não 

participou da elaboração. 

Aracoiaba: Funciona, mas falta difundir o que é o conselho municipal de saúde junto à 

comunidade. 
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Fortaleza: o CMS estava em crise, foi revitalizado, encaminhou a conferencia, criou a CIST, 

analisou e aprovou o Projeto de implantação do CEREST.  SINDPD/CE – disse não saber 

nada do CMS de Fortaleza 

Iço: É de lá o 1º CEREST – existe conselho , mas não funciona adequadamente; quando se 

reunia era só para ouvir e assinar o que era da vontade do gestor. Agora está sem funcionar, o 

mandado expirou há mais de ano. 

Horizonte: Existe conselho, funciona mais ou menos, tem a CIST. 

 

Causas e conseqüências do problema escolhido: LER/DORT. 

CAUSAS  

- postura inadequada; 

- falta de educação em saúde para o desenvolvimento das atividades de trabalho; 

- mobiliário; 

- má organização do posto de trabalho 

- repetição excessivas de trabalho 

- excesso de carga de horário 

- falta de equipamentos de proteção individual e coletiva 

- inserção de novas tecnologias sem o cuidado com o ser humano 

- descumprimento das lei trabalhistas 

- recursos humanos insuficientes 

- desemprego 

- cobrança de produtividade que acelera o ritmo no trabalho  

- competição do mercado 

- questões culturais  

 

CONSEQUÊNCIAS 

1. ausência de trabalho, 

2. discriminação no local de trabalho 

3. redução do salário 

4. dificuldade para executar o trabalho 

5. aumento dos custos sociais 

6. dor/doenças (tendinite,sinovites) 

7. baixa estima – depressão 

8. desemprego/alcoolismo 
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9. perda da capacidade de desenvolver as atividades  diárias 

10. preconceito/rejeição 

11. transtornos mentais. 

 

 

GRUPO  3 - Intoxicação por Produtos Químicos: Homem e Ambiente 

 

 

Causas e conseqüências do problema intoxicação por produtos químicos: 

Homem/Ambiente 

 

CAUSAS 

- Falta de política para o uso de produtos químicos 

- Orientação para o uso 

- Falta de organização e educação da mão de obra 

- Falta de um olhar diferente para a saúde dos trabalhadores pelos gestores 

- Mudanças nos processos de produção 

- Modelo de produção capitalista centrado no lucro 

- Falta de política de proteção de Saúde do Trabalhador 

- Falta de EPI, rotatividade de tarefa, consciência cidadania (ambiental) 

- Descasos dos gestores nas implementações dos serviços pactuados 

- Precarização do trabalho, da saúde do trabalhador e do meio ambiente. 

 

CONSEQUÊNCIAS 

- Degradação ambiental 

- Incapacidade, afastamento do emprego (invalidez precoce) 

- Mutilações 

- Intoxicações 

- Doenças ocupacionais 

- Falta de atendimentos digno, médicos e hospital 

- Inchaço no serviço público de saúde sobrecarga do sistema previdenciário 

Problemas psico-emocionais 

-  

- Contaminação do solo. 
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Grupo 04 - precarização do trabalho 

 
 
Problemas de saúde do Trabalhador e meio ambiente 

Itabatinga – pedreira- precarização das relações do trabalho , uso indiscriminado de 

agrotóxicos , precárias condições de atendimento ao trabalho na rede SUS 

Caririaçu – uso indiscriminado de agrotóxicos , falta de uso de EPI pelos artesões do 

sisal 

CEREST/CE – falta a homologação dos deficientes físicos /acolhimento, agenda,  

telemarketing (perda auditiva, péssimas condições de trabalho); atendimento do 

trabalhador sem agenda/ referência e contra referência. 

Pastoral /CESAU – dengue (dificuldade de diagnóstico) muitas vezes definido depois do 

óbito 

Fortaleza – LER/DORT – telemarketing, aumento de licenças do trabalho, Telemar, 

maternidade, tendinite.  

Sobral – Insegurança do trabalhador, precarização do trabalho (sem vinculo) no setor 

privado, falta do uso da EPI nas empresas, não emissão da CAT (devido a falta de 

vinculo) 

Ceará – ambiente insalubre de trabalho, falta dos serviços de medicina e segurança do 

trabalho no serviço público, CEREST sem técnico de segurança do trabalho (estão 

irregulares ), ambiente do trabalho insalubre. 

Crateús – sem acesso ao equipamento de proteção individual (protetor solar) e outros 

mecanismos de proteção. 

Caucaia – falta de humanização no atendimento no hospital e unidades de saúde do 

município, falta ação efetiva de ação voltada à saúde do trabalhador, DST/AIDS, 

CAPS/AD, infectologista atende apenas uma vez por mês, vem realizar a restagem no 

COAS – Fortaleza. 

Juazeiro de Norte – Pouca informação pelos próprios delegados (CEREST) sobre as 

funções do órgão, atuação de parceria, visitas da equipe do CEREST às (os donos se 

escondem) devido a falta de informação no meio empresarial sobre essas questões, ações 

de apoio e educação. 
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Controle Social 

(sem informação) 

Causas e conseqüências do problema precarização do trabalho 

CAUSAS  

– falta de educação do povo, 

– política econômica voltada para o mercado; 

– omissão dos gestores e da sociedades 

– modificações dos meios de produção 

– descaso da gestão com saúde educação; 

– falta de prioridades 

 

CONSEQÜÊNCIAS 

- estresse, transtorno 

- diminuição dos órgãos de fiscalização 

- alto índice de desemprego 

- Baixa estima 

- Precárias condições de vida; 

- Mão de obra desqualificada 

- Desestruturação de família. 

 

 

GRUPO 5 – Meio ambiente insalubre – industria 

 

 

Problemas de saúde do Trabalhador e meio ambiente 

- O trabalho informal, destacado como principal e as condições do mesmo na cidade 

(Fortaleza); 

- Problema de saúde dos trabalhadores não só em Crateús mas em todos os municípios; 

- Falta de informações; 

- Falta de serviços especializados em segurança e medicina do trabalhador nas instituições 

dos governos: federal, estadual, municipal;. 

 

 

- Falta de ações efetivas voltadas para a saúde do trabalhador 
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- Agrotóxicos (falta de legislação, fiscalização) 

- LER/DORT  -Telemarketing (falta de legislação); 

- Carcinocultura impacto ao meio ambiente, contaminação do solo e destruição das 

mangues) 

- Lixo na região do Cariri (não existe aterro Sanitário) 

- Precarização do trabalho dos servidores públicos de Sobral 

- Segurança do trabalhador, em relação ou vinculo. 

- A falta de atendimento nos postos de saúde  

- Dengue 

- Uso indiscriminado de agrotóxicos  

- Falta de humanização no atendimento (Caucaia) 

- Problema telemarketing (Fortaleza) 

- Saneamento básico estado do Ceará 

- Uso indiscriminado de agrotóxicos (Região do Cariri) 

Controle Social 

- Em Fortaleza existe CMS – Fortaleza 

- É bastante atuante o CMS – Fortaleza 

- Tem atuação e não tem câmara técnica de ST. Sobral 

- Existe SESAU,  é eficiente, tem câmara técnica  de ST – Fortaleza 

- Existe controle social e CMS – Juazeiro do Norte 

- Controle Social atuante – Caucaia/ caririaru 

- Níveis de atuação  - com deficiências.  

Obs.: alguns presentes desconhecem atuação dos conselhos. 

 

Causas e conseqüências do problema Ambientes Insalubres na Indústria 

CAUSAS  

Manipulação inadequada  de substâncias químicas 

Instalações físicas precárias 

Modelo de desenvolvimento industrial 

Falta de fiscalização DRT /CIPA, etc 
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CONSEQÜÊNCIAS 

Doenças ocupacionais 

Degradação do meio ambiente 

Desestabilização da: relações familiares e sociais, aumento dos gastos de saúde. 

O grupo definiu então as ações, as pactuações e as parcerias necessárias para combater aquele 
problema em 2, 4 e 6 meses.  Foi visto também quais as deliberações da 3ª CNST que apóiam 
aquelas ações. 
 
 
 

 
Grupo 1 - Poluição e Contaminação do Meio Ambiente 

 
 
Objetivo: Garantir a implantação, implementação das conquistas políticas e sociais das 
deliberações da 3º CNST relacionadas à poluição e contaminação do meio ambiente.  
 
Deliberações: 201, 202 - 218 – 221 - 233 
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AÇÕES 

 
TEMPO 

 
PACTUAÇÃO 

 
MOBILIZAÇÃO 

SOCIAL 
Revitalização das instâncias 
colegiadas regionais e municipais 
de saúde através de um seminário 
regional 

06 meses SESA/CERES, 
SMSA 
CEREST 
REGIONAL 

CMS, CIST´S, 
REGIONAL, DRT, 
INSS, Ministério 
Público, Câmara de 
Vereadores, associações 
comunitárias, sindicatos, 
federações, conselhos 
sustentáveis, 
profissionais de saúde, 
ONG´s, grupos 
religiosos, secretarias de 
educação de ação social, 
agricultores, SEMACE, 
IBAMA, SEMAM, 
empresas privadas. 

Planejamento de agenda para visita 
mobilização dos parceiros 

02 meses CERES CEREST CMS, CIST´S, 
REGIONAL, DRT, 
INSS, Ministério 
Público, Câmara de 
Vereadores, associações 
comunitárias, sindicatos, 
federações, conselhos 
sustentáveis, 
profissionais de saúde, 
ONG´s, grupos 
religiosos, secretarias de 
educação de ação social, 
agricultores, SEMACE, 
IBAMA, SEMAM, 
empresas privadas. 

Solicitar ao gestor municipal que o 
plano ploriamcal do município seja 
comtemplado ações de saneamento 
básico, ABAST de H2O regular 
(H2O) de qualidade gestão de 
resíduos 

06 meses CMS CMS, CIST´S, 
REGIONAL, DRT, 
INSS, Ministério 
Público, Câmara de 
Vereadores, associações 
comunitárias, sindicatos, 
federações, conselhos 
sustentáveis, 
profissionais de saúde, 
ONG´s, grupos 
religiosos, secretarias de 
educação de ação social, 
agricultores, SEMACE, 
IBAMA, SEMAM, 
empresas privadas. 
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Elaboração de um projeto de 
educação ambiental com a 
instituição do dia municipal do 
meio ambiente com campanhas e 
com a inclusão na grade curricular 

06 meses SENAE IBAMA 
Promotoria Pública 
Câmara Municipal  

CMS, CIST´S, 
REGIONAL, DRT, 
INSS, Ministério 
Público, Câmara de 
Vereadores, associações 
comunitárias, sindicatos, 
federações, conselhos 
sustentáveis, 
profissionais de saúde, 
ONG´s, grupos 
religiosos, secretarias de 
educação de ação social, 
agricultores, SEMACE, 
IBAMA, SEMAM, 
empresas privadas, 
SADE, CAGECE e 
FUNASA 

Elaboração de projetos de 
preservação de espaços ecológicos, 
mangues, matas ciliar, alagoas, rios, 
dunas, falésias. 

06 meses SENAE IBAMA 
Promotoria Pública 
Câmara Municipal 

CMS, CIST´S, 
REGIONAL, DRT, 
INSS, Ministério 
Público, Câmara de 
Vereadores, associações 
comunitárias, sindicatos, 
federações, conselhos 
sustentáveis, 
profissionais de saúde, 
ONG´s, grupos 
religiosos, secretarias de 
educação de ação social, 
agricultores, SEMACE, 
IBAMA, SEMAM, 
empresas privadas, 
SADE, CAGECE e 
FUNASA 
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GRUPO– 2 – LER/DORT 

Nome representativo Carcará 
 

 

Municípios 
Fortaleza, Horizonte, Iço, Juazeiro do Norte, Sobral, Maracau, Pacatuba, Aracoiaba, Canindé 
 
Deliberações: 02, 144 e 171 
 

Objetivo Geral 
Propor estratégias nos vários níveis governamentais com vistas a redução das LER/DORT, 
proporcionando condições de trabalho que venha interagir a melhoria da qualidade de vida 
dos trabalhadores. 
 
 

 
OBJETIVOS 

 
AÇÕES 

 
PERÍODO 

 
RESPONSÁVEIS 

Mapear os riscos 
específicos por 
atividades 
econômicas visando 
traçar um perfil 
epidemiológico da 
LER/DORT 

- Exigir que as 
informações 
existentes nas 
diversas instituições 
afins e que sejam 
sistematizadas e 
públicas. 
 
- Visitar locais que 
apresentam as 
maiores estatísticas fr 
LER/DORT 
 
- Formar grupo de 
trabalho para 
acompanhar a 
problemática 
 

- Agosto a 
Setembro/2006 
 
 
 
 
 
 
- Outubro/2006 
 
 
 
 
- Agosto/2006 

- SESA, INSS, DRT 
e outros. 
 
 
 
 
 
 
- Equipe multi 
profissional (INSS, 
DRT/SESA). 
 
 
- CEREST Estadual 
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GRUPO 3 – Intoxicação por Produtos Químicos 
 

 
PROBLEMA: Intoxicação por produtos químicos (homem/Ambiente) e Doenças 
ocupacionais (LER/DORT, doenças pulmonares e dermatoses). 
 
Objetivo: Propor ações práticas capazes de serem implementados em 2, 4 e 6 meses para 
resolver os problemas que foram priorizados. 
 
Deliberações: 2, 44 e 51. 
 

 Ações para 2 meses: 
- Mobilizar e participar da audiência pública na Assembléia Legislativa sobre o problema dos 
agrotóxicos no Ceará; 
- Articular e mobilizar os trabalhadores para participar no CEREST do curso sobre 
teleatendimento (LER e Transtornos Mentais); 
Seminários nos municípios com o pólo de capacitação em educação permanente do estado; 
- Técnicos do CEREST/ESTADO partiparem das reuniões das CIB´s regionais; 
- Desenvolver campanhas publicitárias, informando o que é o CEREST aos trabalhadores e 
para que veio (nasceu); 
- Que sejam divulgados pela Séc. de Saúde os dados epidemiológicos sobre a intoxicação por 
produtos químicos e os demais dados sobre doenças ocupacionais; 
- Socializar as informações registradas pelo estado nos sistemas de informações (SINAN, 
SIAB); 
- Articulações intersetorial de ações voltadas para promoção da saúde do trabalhador e o meio 
ambiente (Séc. Saúde, DRT, SEMACE, INSS, Séc. de Agricultura (EMATECE), Ministério 
Público e IPM) 
- Abrangência maior das doenças ocupacionais ampliando as patologias como exemplo: 
transtornos mentais, hepatite B (infecciosa), por picada de agulha (profissionais da saúde); 
- Usar recursos financeiros já existentes no CEREST para contratar a equipe (no mínimo 20 
técnicos para atender nessa área de medicina do trabalho); 
- Reforçar os sindicatos no atendimento ao trabalho por ser, na prática para muitos sindicatos 
um verdadeiro consultório devido a relação de confiança; 
- Realizar encontros regionais pelo CERES e depois estadual para avaliação das ações; 
- Que o CEREST estadual reserve uma página no seu informativo para divulgação, 
mobilização e comunicação das ações e eventos dos CEREST regionais e municipais do 
Ceará e que esse informativo seja socializado aos CEREST, Conselhos Municipais de Saúde e 
sindicatos. 
 

 Ações para 4 meses 
- Viabilizar a intersetorialidade das ações de saúde do trabalhador nas 3 esferas de governo; 
- Realizar seminários com os trabalhadores e conselheiros municipais de saúde. Responsável: 
CEREST; 
- Que o controle social denuncie os casos de degradação do meio ambiente e a saúde do 
trabalhador; 
- Articular com agentes de saúde e agentes rurais cursos de promoção da saúde do 
trabalhador; 
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- Realizar com o conselho gestor curso de formação sobre o papel do estado nas políticas de 
saúde do trabalhador. 
 

 Ações para 6 meses 
- Política de RH e materiais apropriados para o CEREST, DRT, INSS e PRT em nível de 
Estado; 
- Contratar técnico de segurança do trabalho em nível de CEREST. 
 
 

 
GRUPO 4 – Precarização do Trabalho 

 
 
Deliberações: 4, 10 e 124. 
 
 

 
AÇÕES 

 
TEMPO MOVIMENTO SOCIAL 

 
PACTUAÇÃO

Formar Comissão municipal 
interinstitucional para realizar 
diagnóstico no setor 
produtivo e serviços informal 
sobre precarização 

02 meses Associações, federações, 
Sindicatos, ONG´s, 
Pastoral, Conselhos 
Centrais, Sindicais e 
populares 

CEREST< 
DRT, INSS, 
CMNS, CT, 
MP, Vig. 
Sanitária, 
SESA, CERES, 
CIB e SMS 

Traçar um plano estratégico 
para redução da prezarização 
no trabalho envolvendo 
ações: Educação, fiscalização, 
monitoramento e 
acompanhamento 

02 e 04 
meses 

Associações, federações, 
Sindicatos, ONG´s, 
Pastoral, Conselhos 
Centrais, Sindicais e 
populares 

CEREST< 
DRT, INSS, 
CMNS, CT, 
MP, Vig. 
Sanitária, 
SESA, CERES, 
CIB e SMS 

Avaliação do plano 
estratégico 

05 meses Associações, federações, 
Sindicatos, ONG´s, 
Pastoral, Conselhos 
Centrais, Sindicais e 
populares 

CEREST< 
DRT, INSS, 
CMNS, CT, 
MP, Vig. 
Sanitária, 
SESA, CERES, 
CIB e SMS 
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GRUPO 5 – Meio Ambiente 
 

 
 

 
AÇÕES 

 
TEMPO 

 
MOVIMENTOS SOCIAIS PACTUAÇÕES

Mapeamento de 
ambientes insalubres 

2 meses Meio de comunicação, FIEC, 
CDL, FECOMÉRCIO, 
Conselho de Saúde, 
CEREST, Conselho Gestor 
do CEREST e DRT 

Sindicato, 
ONG´s, 
Associações, 
Mov. Estudantis, 
de educação e 
popular 

Oficinas de 
sensibilização dos 
empresários, 
trabalhadores, 
gestores e população. 

2 meses Meio de comunicação, FIEC, 
CDL, FECOMÉRCIO, 
Conselho de Saúde, 
CEREST, Conselho Gestor 
do CEREST e DRT 

Sindicato, 
ONG´s, 
Associações, 
Mov. Estudantis, 
de educação e 
popular 

Relatos de 
experiências dos 
últimos acidentes 
resultantes de 
ambientais 

4 meses Meio de comunicação, FIEC, 
CDL, FECOMÉRCIO, 
Conselho de Saúde, 
CEREST, Conselho Gestor 
do CEREST e DRT 

Sindicato, 
ONG´s, 
Associações, 
Mov. Estudantis, 
de educação e 
popular 

 
 
 
Os participantes foram convidados a se manifestar, formalmente, quanto ao compromisso 
para a realização do Plano. Abaixo pode ser visualizada a lista daqueles que se 
manifestaram: 

 
 
 

 
Nº 

 
NOME 

 
MUNICIPIO 

 
1.  Cleane  Maracanaú 
2.  Rosario Juazeiro 
3.  Paula Costa Caucaia 
4.  Geovana Horizonte 
5.  Evania Fortaleza 
6.  Galvão Juazeiro 
7.  Lino Horizonte 
8.  Francisca Juazeiro 
9.  Antonio  Quixeramobim 
10.  Vilma Madalena 
11.  Islene Fortaleza 
12.  Neuma Nogueira Aracati 
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13.  Junior Dias Sobral 
14.  Luiza Sobral 
15.  Nara Crateus 
16.  Junior Matos Crato 
17.  Jose Angelo Juazeiro 
18.  Angela dias Pacatuba 
19.  Elias Quixada 
20.  Sena Maracanaú 
21.  Jose de Assis Maracanau 
22.  Salete Fortaleza 
23.  Assunção Sobral 
24.  Ernesto Fortaleza 
25.  Sonia Caucaia 
26.  Ezau Paraipaba 
27.  Elsi Canindé 
28.  Katia Fortaleza 
29.  Aristelio Fortaleza 
30.  Ze Antonio Fortaleza 
31.  Elinesio Caucaia 
32.  Lucia Fortaleza 
33.  Sandra Quixada 
34.  Rogerio Fortaleza 
35.  Cicero Dias Ico 
36.  Caetano Fortaleza 
37.  Jose Ribamar Fortaleza 
38.  Washington Aracoiaba 
39.  Joao Maciel Russas 
40.  Margarida Fortaleza 
41.  Antonio Monteiro Juazeiro 
42.  Teresinha Leite Fortaleza 
43.  Haylton Duarte Jaguaribe 
44.  Lucia Sales Fortaleza 
45.  Raquel Rigotto Fortaleza 
46.  Eugenia Fortaleza 
47.  Rogena Brasil Fortaleza 
48.  Fatima Siebra Brejo santo 
49.  Helena Maia Maracanau 
50.  Silvia Bomfim Fortaleza 
51.  Francineide Fortaleza 
52.  Bosco Machado Caririaçu 
53.  Algencio Fortaleza 
54.  Enilda Aracati 
55.  Maria Ferreira Fortaleza 
56.  Newton Fortaleza 
57.  Expedito Sobral 
58.  Edilene Sobral 
59.  Carlão Aracati 
60.  Natalia Fortaleza 
61.  José Rodrigues Fortaleza 
62.  Raimundo Sebastiao Juazeiro 
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63.  Marvão Fortaleza 
64.  Lira Fortaleza 
65.  Vera Araújo Fortaleza 
66.  Valbenia Fortaleza 
67.  Regina Iguatu 
68.  Rose Brasília 
69.  Graça Brasília 
70.  Maria de Castro Fortaleza 
71.  Maria do Socorro Ramalho Fortaleza 

 
O Representante do MOVA-SE, fez a seguinte declaração de compromisso: “Articular a 
divulgação na grande imprensa estadual dos eventos de saúde do trabalhador e meio ambiente 
aprovados no planejamento estratégico” 
 
 
Finalmente foi elaborado, com a participação da plenária, o seguinte Plano de Ações: 
 

 
 

AÇÕES PRELIMINARES 
 

 
 

ELABORAÇÃO PROJETOS:  
REUNIÃO DO GRUPO – 19 e 20 de JULHO no CESAU às 8 horas 
(44, 3,14, 43, 20, 7, 4, 11, 47, 6, 5, 49, 70) 
 
APRESENTAÇÃO no C.E.S. -  31 de Julho de 2006 
(24, 44, 3,14, 43, 20, 7, 4, 11, 47, 15, 6, 5, 49) 

 
 

 
PLANO DE AÇÃO 

 
 

 
 AÇÃO  

 
RESP. 

 
DATA 

1. CHÁ COM SAUDE (Espaço de Articulação) 
- Diagnostico da precarização do trabalho 
- Divulgação de dados sobre acidentes e doenças do 
trabalho 
- Pólo de Capacitação: Cursos  
- Denuncias de casos de agressão ao ambiente e ao 
trabalhador 
 

22,8, 2, 17,23, 
15,30, 40, 28, 1, 
12, 5, 7, 4, 11, 
43, 54, 58, 10, 
24, 56, 19, 6 

04/08/06 
(1ª Reunião) 
CEREST 

2. SEMINARIOS/CURSOS, AUDIENCIA 
PUBLICA, ATOS PUBLICOS E OFICINAS 
- Tele atendimento 
- Agrotóxicos 

18, 21,28, 55,  
43, 71, 49, 48, 
33, 39, 19, 25, 
64, 4, 32, 48, 7, 

16 e 17 de agosto 
de 14 as 18 horas 
no 
CEREST  
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- Cipas 
- Ler 
- Acidentes de Trabalho 
- Ambiente Insalubre 

5, 4, 11, 13, 10, 
42 

(Fortaleza)  

3. ACÕES DIVERSAS 
- Plano estratégico contra a precarização  
- Visita aos locais de maior incidência de 
LER/DORT  
- MPT: Termo de Conduta 
- Cartilhas educativas 
- 0800 denuncias de ambientes insalubres      
- Mapeamento de ambientes insalubres 
 

31, 15, 43, 50, 
40, 27,  24, 12, 
54 

 

APRESENTAÇÃO DO PLANO NOS 
CONSELHOS 

  

 
 

REPRESENTANTES DO CONTROLE SOCIAL DO CEARÁ 
 
José Ernesto Rodrigues Sales 
Rua Frederico Andrade, 250 
Álvaro Weyne 
CEP 60335-380 – Fortaleza 
Tel 9123 8110 ou 34526612 ou 3433 6859 
e.mail: ernsales@bol.com.br ou ernsales13@hotmail.com ou ernselas@yahoo.com.br (é selas 
mesmo!) 
 
Haylton Duarte Junior 
Av. 8 de novembro, 681  
Centro 
Jaguaribe/CE 
CEP 63475000 
Tel. 3522 1284 
e.mail sindsepjaguarib@brisanet.com.br  
 
José Rogério de Andrade Silva 
Sintigrace – Conselho Gestor/CEREST 
joransil@veloxmail.com.br  
 
Evania Maria Oliveira Severiano – INSS 
Evania.severiano@previdencia.gov.br  
Tel 3255 7628/7520 
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