
 
PLENÁRIA ESTADUAL DE DEVOLUÇÃO DA 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE DO TRABALHADOR DE RECIFE/PE 
RELATÓRIO 

 
 
 
Data: 27 e 28 de julho 2006. 
 
Local: Hotel Canárius – Cabo de Santo Agostinho -  Pernambuco 
 
  
 
Número médio de participantes: 178 participantes em média. 
 
  
 
Primeiro dia  
 
 
 
A mesa de abertura do evento teve a seguinte composição: 
 
Letícia Moura Mulatinho 
Coordenadora do CEREST do Estado de Pernambuco 

 
Maria da Graça Hoefel  

  Representando a Coordenação da Política de Saúde do Trabalhador do Ministério da 
Saúde; 

Luis Saraiva Neves 
  Representando o Controle Social Local 

 
Alexandre Magno B. Bageti 

Representado a Coordenação  do CEREST de Petrolina 
 

Josinalva Pereira de Souza 
Representado a Coordenação  do CEREST de Goiana 

 
Admilson M. Ramos 
 Representado a Coordenação  do CEREST de Jaboatão 
 
José Carlos de Almeida Junior 
 Representado a Coordenação  do CEREST de Recife  

  
 

Após a solenidade de abertura com o pronunciamento de todos os componentes da mesa, a 
Dra. Maria da Graça Hoefel apresentou as propostas de metodologia para o cumprimento da 
deliberação da 3ª CNST que determinava que as deliberações daquela conferência deveriam 
ser devolvidas para os estados. Todas as dúvidas foram sanadas e a metodologia definida e a 
relatada a seguir.  
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Inicialmente, a Dra. Maria da Graça Hoefel, proferiu a palestra dialogada sobre “O Mundo do 
Trabalho” buscando conhecer as mudanças do processo produtivo do estado e questionando 
em que o desenvolvimento econômico trouxe como conseqüências para a saúde do 
trabalhador. Este momento teve uma participação importante da plenária que se manifestou 
apresentando seus conhecimentos e opiniões. 
 
Em seguida foi apresentado o perfil dos participantes da 3ª CNST especificando também o 
perfil dos participantes da região. 
 
Os participantes foram então divididos em 6 grupos para trabalhar as seguintes questões: 
 
Qual o principal problema de saúde ambiental e da saúde do trabalhador do seu município? 
 
Existe conselho municipal?  
 
Existe, no CMS, alguma instância da saúde do trabalhador? 
 
O conselho municipal é eficaz? 
 
Quais são as instâncias de atuação do conselho municipal? 
 
 
 
Após o intervalo de almoço, os participantes foram convidados a apresentar em plenária o 
resultado do trabalho dos grupos. a apresentação pode ser assim resumida: 
 
 
 
GRUPO 1: OLINDA, CAMARAGIBE, MORENO, PAULISTA.GOIANA, CABO DE 
SANTO AGOSTINHO, IGARASSU. 
 

1) Camaragibe: apresentou como maior problema de saúde ambiental e do trabalhador o 
saneamento básico precário. Tem conselho municipal de saúde desde 1989, não tem 
instância de saúde do trabalhador; é um conselho eficaz e atua na comissão de 
finanças e junto ao ministério público. 

 
2) Olinda: apresentou como maior problema de saúde do trabalhador, o saneamento 

básico deficiente; possui conselho de saúde; não possui instância de saúde do 
trabalhador dentro do conselho, mas há uma proposta de criação de uma comissão 
temática.  É pouco eficaz por falta de autonomia, tem atuação em diversas instâncias 
municipais, entre elas o comitê gestor do SAMU, comissão de fiscalização dos 
serviços de saúde, comissão de fiscalização, finanças e orçamento, comitê mortalidade 
materno infantil  e uma comissão para acompanhamento e criação dos conselhos 
gestores das unidades de saúde. 

 
3) Cabo de Santo Agostinho: destacou que o maior problema de saúde e a falta de 

planejamento da mega região, tais como o crescimento desordenado; tem um conselho 
de saúde desde 1993; tem instância de discussão da saúde do trabalhador (Cerest), 
conselho de referência de saúde do trabalhador; é um conselho eficaz, mas falta 
estrutura física; tem atuação na fiscalização. 
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4) Goiana: frisou como maior problema de saúde o saneamento básico precário, 

destacando que apenas 15% da água não é tratada. Possui o conselho municipal de 
saúde desde 1992, tem como instância de saúde do trabalhador o Cerest e é um 
conselho eficaz que sempre busca a participação da comunidade. A sua atuação no 
momento é restrita ao Cerest. 

 
5) Igarassu,  lembrou que o maior problema da cidade é a poluição, tem conselho desde 

1987 com grandes dificuldades; não tem instância de discussão de saúde do 
trabalhador dentro do conselho, não é um conselho eficaz e não tem instâncias de 
atuação. 

 
6) Paulista, maior problema é a poluição; tem conselho; não tem instância temática de 

saúde do trabalhador no conselho; é um conselho muito eficaz e atua nas comissões de 
fiscalização, finanças e outras especiais quando necessário. 

 
7) Moreno, destacou como maior problema o saneamento básico precário resultando na 

poluição dos rios; tem conselho; não tem instância dentro do conselho que discute a 
temática da saúde do trabalhador. É eficaz e tenta envolver a comunidade; atua no 
controle social, fiscalização do SUS e em comissões criadas. 

 
 
GRUPO 2:  SURUBIM, CHÃ DE ALEGRIA, TEREZINHA, NAZARÉ DA MATA. 

 
Surubim: Foi levantada a questão da contaminação da água da barragem de Jucazinho que 
abrange algumas cidades vizinhas. O município possui o CMS. 
O CMS é eficaz, realmente  atua fiscalizando, promovendo conferências e grupos de 
discussões. Realizou a 1º conferência da saúde do trabalhador. 
 
Chã de Alegria: Aterro sanitário e falta de emprego (lado psicológico). 
O município possui CMS, hoje ativo (em gestão passada só funcionava no papel). 
Não possui instância em saúde do trabalhador, porém houve a 1º conferência da saúde do 
trabalhador no ano passado. OCMS é atuante, mesmo tendo o secretário de saúde como 
presidente. Atua fiscalizando, dando espaço para reivindicação, tentando solucionar questões 
levantadas em reuniões. 
 
Terezinha: Existe CMS. Não possui instância em saúde do trabalhador. O CMS é atuante. 
Fiscaliza e atua. 
 
Nazaré da Mata: foi levantada a questão da contaminação por agrotóxico, hipertensão e 
depressão. Existe o CMS. Não possui instância em saúde do trabalhador. O CMS é atuante. 
Fiscaliza e atua. 
 
A questão em comum entre todos os municípios acima foi a contaminação das águas por 
agrotóxicos e manganês (minério). 
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GRUPO 3: FLORESTA, OURICURI, GARANHUNS, AFOGADOS DA INGAZEIRA, 
CARNAUBEIRA DA PENHA, SÃO JOSÉ DO EGITO, PETROLINA.  
 
Floresta;  o principal problema de saúde ambiental é a falta de tratamento de esgoto sanitário; 
existe conselho municipal de saúde e não existe nenhuma instância e discussão de saúde do 
trabalhador; o conselho municipal é eficaz e atua na vigilância sanitária, controle financeiro e 
agravos ambientais. 
 
Ouricuri; o principal problema de saúde ambiental e saúde do trabalhador é a inexistência de 
política de saúde voltada para saúde do trabalhador. Existe conselho municipal e não  existe 
instância de discussão de saúde do trabalhador. O conselho municipal é eficaz e atua na 
vigilância em unidades de saúde e controle financeiro. 
 
Garanhuns; o principal problema de saúde ambiental é o uso de agrotóxico indiscriminado. 
Existe conselho municipal sem instância de saúde do trabalhador. O conselho municipal é 
eficaz e não atua nas outras instâncias. 
  
Afogados da Ingazeira; o principal problema de saúde ambiental é a poluição do rio pajeú 
em toda extensão. Existe conselho municipal e não existe instância que trate da saúde do 
trabalhador. O conselho municipal é eficaz e atua no controle de financias e acompanhamento 
de unidades de saúde. 
 
Carnaubeira da Penha; os principais problemas de saúde ambiental e da saúde do 
trabalhador são o uso descontrolado de agrotóxico e a precarização de recursos humanos sem 
vinculo. Existe conselho municipal. O conselho municipal é eficaz. 
 
São José do Egito; os principais problemas de saúde ambiental e da saúde do trabalhador são 
a poluição ambiental pelo mal uso de agrotóxico e a precarização de trabalhadores de saúde. 
Existe conselho municipal e não é eficaz( falta de treinamento) 
  
Petrolina; o principal problema de saúde ambiental e da saúde do trabalhador é a intoxicação 
involuntária pelo uso de agrotóxico. Existe conselho municipal e tem instância que trata da 
saúde do trabalhador. O conselho municipal é eficaz e atua na fiscalização das políticas 
públicas de saúde. 
 
 
GRUPO 4: PESQUEIRA, LIMOEIRO, BREJO DA MADRE DE DEUS, GRAVATÁ, 
BELO JARDIM, OLINDA, CARUARU, CAMOCIM DE SÃO FELIX. 
 
 
Pesqueira: o principal problema de saúde ambiental e da saúde do trabalhador é a assistência 
médica ao trabalhador em saúde sem burocracia. Existe CMS mas não existe nenhuma 
instância em saúde do trabalhador. O CMS não é eficaz e atua de forma geral 
 
 
1) Limoeiro: os principais problemas de saúde ambiental e da saúde do trabalhador são o 
índice elevado de depressão e a falta de revitalização do rio Capibaribe. Existe CMS mas, não 
existe nenhuma instância em saúde do trabalhador. O CMS é eficaz e atua de forma geral 
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2) Brejo da Madre de Deus: o principal problema de saúde ambiental e da saúde do 
trabalhador é o agrotóxico. Existe CMS mas, não existe nenhuma instância em saúde do 
trabalhador. O CMS é eficaz e atua de forma geral 
 
 
Gravatá: o principal problema de saúde ambiental e da saúde do trabalhador é a falta de 
saneamento. Existe CMS mas, não existe nenhuma instância em saúde do trabalhador. O 
CMS não é eficaz e atua de forma geral 
 
Belo Jardim: o principal problema de saúde ambiental e da saúde do trabalhador é o 
saneamento básico. Existe CMS mas, não existe nenhuma instância em saúde do trabalhador. 
O CMS não é eficaz e atua de forma geral 
 
3) Olinda: o principal problema de saúde ambiental e da saúde do trabalhador é o 
agrotóxico. Existe CMS mas, não existe nenhuma instância em saúde do trabalhador. O CMS 
é eficaz e atua de forma geral 
 
 
Caruaru: o principal problema de saúde ambiental e da saúde do trabalhador é a falta de 
revitalização do rio Ipojuca. Existe CMS, mas não existe nenhuma instância em saúde do 
trabalhador. O CMS é eficaz e atua de forma geral 
 
Camocim de São Felix: o principal problema de saúde ambiental e da saúde do trabalhador é 
o agrotóxico. Existe CMS mas não existe nenhuma instância em saúde do trabalhador. O 
CMS é eficaz e atua de forma geral 
 
 
Resposta geral quanto o principal problema de saúde do trabalhador: agrotóxico. 
 
  
GRUPO 5: PALMARES, CHÃ GRANDE; AMARAJI, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO; 
CORTÊS, RIBEIRÃO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 
 
Palmares; o principal problema de saúde ambiental e da saúde do trabalhador é a 
precariedade do trabalho e sazonalidade. Existe conselho municipal, é eficaz e atua no 
acompanhamento, monitoramento e sugestões nos planos de ações básicas e promoção saúde 
 
Chã Grande; o principal problema de saúde ambiental e da saúde do trabalhador é o uso 
abusivo de agrotóxico. Existe conselho municipal. No CMS não existe instância específica de 
saúde do trabalhador. O conselho municipal é eficaz está em fase de firmação procurando se 
reestruturar e tornar atuante. 
 
Amaraji; os principais problemas de saúde ambiental e da saúde do trabalhador são o 
saneamento básico e a contaminação por agrotóxico. Existe conselho municipal é eficaz, em 
parte, e está em fase de estruturação. 
 
Vitória de Santo Antão; o principal problema de saúde ambiental e da saúde do trabalhador 
é a falta de saneamento básico (contaminação dos rios por esgotos domésticos). Existe 
conselho municipal 
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 Cortês; o principal problema de saúde ambiental e da saúde do trabalhador é a falta de 
saneamento básico. Existe conselho municipal 
 
 Ribeirão; o principal problema de saúde ambiental e da saúde do trabalhador falta de 
orientação quantos aos riscos no trabalho em geral (uso do EPI). Existe conselho municipal 
 
 Vitória de Santo Antão: o principal problema de saúde ambiental e da saúde do trabalhador 
é a falta de saneamento básico. Existe conselho municipal, mas não existe instância de saúde 
do trabalhador. O conselho municipal é razoavelmente eficaz e atua junto à comissão de 
análise de projetos e comissão finanças. 
 
 
GRUPO 6: RECIFE E JABOATÃO 
 
 
Recife: o principal problema de saúde ambiental e da saúde do trabalhador é a LER/DORT.  
Existe conselho municipal e também a CIST. O conselho municipal é eficaz(já foi mais 
eficaz, hoje está deficiente) e atua intervindo  nas unidades municipalizadas, nos distritos 
sanitários, nas políticas públicas promoção de ações de assistência e vigilância à saúde e 
nofortalecimento do controle social. 
 
Jaboatão: o principal problema de saúde ambiental e da saúde do trabalhador é LER/DORT. 
Existe conselho municipal e é atuante nas comissões de saúde, licitação, comunicação, 
regimento interno e finanças. Tem como atividades: aprovação e deliberação, fiscalização, 
acompanhamento das ações, implantação de políticas publicas e verificação de denuncias. 
 
A discussão que seguiu à apresentação dos grupos foi conduzida no sentido de se definir 
temas que pudessem dar conta dos problemas apresentados. 
Foram definidos os seguintes temas: 
 
- AGROTÓXICO E SANEAMENTO BÁSICO 
- LER/DORT 
- CANA DE AÇÚCAR 
 
A Coordenadora da Plenária, Dra. Maria da Graça Hoefel, enfatizou a importância de ligar os 
temas definidos com as deliberações da 3ª CNST. Apresentou a planilha das deliberações e 
explicou como fazer a pesquisa utilizando o CD que cada participante recebeu.  
 
Em seguida, a plenária foi convidada para trabalhar em grupos. 
3 grupos deveriam buscar as causas e conseqüências dos temas definidos e os outros 3 
grupos deveriam pesquisar e eleger 3 deliberações que pudessem apoiar os temas acima. 
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Segundo dia 
 
 
O segundo dia de trabalho começou com a apresentação, em Plenária, dos trabalhos dos 
grupos.  
 
GRUPO 1: DELIBERAÇÕES SOBRE ATENÇÃO INTEGRAL. 
 21- 
159- 
195- 
 
 

GRUPO 2: DELIBERAÇÕES SOBRE O MEIO AMBIENTE 
51- 
190- 
224- 
 
 
GRUPO 3: AGROTÓXICO / SANEAMENTO BÁSICO-CAUSAS E 
CONSEQÜÊNCIAS 

CAUSAS CONSEQÜÊNCIAS 
- falta de informação. - aumento de doenças 
- influência industrial. - enfraquecimento da terra 

- aumento de produção com custo menor. - contaminação do solo 

- falta planejamento técnico sistemático. - contaminação dos lençóis  freáticos. 
- uso dE agrotóxicos. - contaminação dos organismos (pele e 

câncer). 
- desequilíbrio ecológico. 

   

GRUPO 4: DELIBERAÇÕES SOBRE AGROTÓXICOS 
9- 
187- 
195- 
212- 
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GRUPO 5: PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. 
 

 
CAUSAS  

 
CONSEQÜÊNCIAS 

 
Riscos ambientais e físicos: 

 
Elevados níveis de pressão sonora acima 
de 85dB com carga horária superior a 8 
horas; 
Ausência de PCA (Programa de controle 
auditivo); 
 
Calefação entre maquinários de produção 
(caldeiras e afins) 
 
Exposição prolongada e freqüente aos 
raios ultra-violeta. 
 

 
 
PAIRO (Perda auditiva induzida por ruído 
ocupacional); 
Falta de investimento e obrigatoriedade no uso 
dos EPIs.  
 
 
Queimaduras, estresse, cefaléia e problemas 
respiratórios.  
 
Câncer de pele, dermatoses e insolações. 
 

Agrotóxicos (na produção da cana): 
 

Falta de conscientização do agente 
privado  
Falta de cumprimento da legislação 
vigente; 
Falta de fiscalização dos órgãos e 
entidades responsáveis; 
Falta de capacitação do manejo, e 
distribuição e uso de EPIs. 
Falta de controle da poluição do ar 
(queimadas e fuligens), dos rios e solos 
(vinhaça). 

 
 
Degradação do meio ambiente; 
Doenças ocupacionais como: dermatoses, asma, 
bronquites, pneumoconiose, edemas pulmonares, 
alterações metabólicas, perda auditivas e mau 
formação congênita.etc. 
Lombalgia por conta da utilização de 
equipamentos costais (20 kg) na aplicação dos 
agrotóxicos. 
Degradação do meio ambiente e alteração da 
qualidade de vida em geral 

LER/DORT 
 
 - instrumentos de trabalho inadequados e 
anti-ergonômicos; 
- excessiva carga horária de trabalho, 
movimentos repetitivos, postura 
inadequadas, monotonia e trabalho 
muscular de alto impacto e/ou estático. 
“ diante das condições de trabalho o 
operário opta por uma maior jornada para 
aumento de renda” 
- Pressão por maior produtividade por 
parte da chefia; 
- Maquinas que exigem maior agilidade 
repetitiva do operador. 
 

 
 
Dores crônicas, dormência, sensação de 
formigamento, fadiga muscular, alterações nos 
tendões e nervos periféricos, dores articulares, 
lombalgia, aumento incapacidade temporária ou 
permanente para o trabalho, promoção de 
prejuízos econômicos e sociais tanto para 
empresa como para o empregado. 
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CAUSAS e CONSEQÜÊNCIAS 

Relações Sociais 
 

- Falta de participação em órgãos comunitários e sindicais. (local que foi berço das ligas 
camponesas) 
- Precariedade dos Vínculos empregatícios do trabalho com sazonalidade, com migração da 
mão de obra para outras regiões; 
- Laços familiares e afetivos precários: baixa alta-estima, prostituição infantil, alcoolismo, 
multiparidade e alta rotatividade de parceiros sexuais (“filhos da safra”); 
- Intenso estresse produzido (produzir mais ganhando menos); 
- Miserabilização de grandes extratos populacionais, impedindo a mobilidade entre as classes 
sociais; 
- Autoritarismos por parte do empregador e assédio moral. 
- Ausência de medidas preventivas como: medicina do trabalho, engenharia de segurança e 
profissionais afins. 
 
 
                         Depressão, baixa estima, redução na produtividade, acidentes de trabalho por 
estresse, desentendimentos chefe e/ou colegas de trabalho, cefaléias. 
 

 
CAUSAS 

 
CONSEQÜÊNCIAS 

 
Acidentes de trajeto 

 
- Transportes precários e inapropriados; 
- Máquinas agrícolas ultrapassadas; 
- Ausência de fiscalização e sinalização 
deficientes 

 
 
Altos índices de acidentes de trajeto e de trânsito 
com mortes e mutilações. 

 
 
 
 
GRUPO 6: LER/DORT 
 

CAUSAS CONSEQÜÊNCIAS 
- esforço repetitivo com ou sem carga 
osteomuscular 

- adoecimento 
- absenteísmo 
- esgotamento físico  
- desmotivação 
- ansiedade 
- baixa auto-estima 
- discriminação no local de trabalho 
- problema de relacionamento pessoal 

e familiar. 
- desemprego. 
- uso de álcool  e outras drogas. 
- Seqüelas: parciais, temporárias e 
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permanentes. 
- riscos ergonômicos: 
- organização do posto de trabalho 
patamares e metas. 
- carga horária excessivo 
- mobiliários inadequados 
- carga excessiva. 
- pressão da chefia. 

 

- condições do ambiente do trabalho: 
- iluminação; 
- temperatura; 
- fadiga 
- precariazação do trabalho; 
- pressão da chefia; 
 - pressão do colega; 
- relações interpessoais conflituosas; 
- competitividade; 
- diagnósticos clínicos deficientes.  

-  

 
 
 
Novamente divididos em grupos, foi solicitado agora que cada grupo elaborasse o Plano de 
ação para um período de 6 meses, para aquele tema que ele trabalhou no dia anterior. Além 
das ações, o grupo deveria apresentar quais as pactuações e movimentos sociais necessários 
para a realização do Plano. 
 
 
 
De volta à Plenária cada grupo apresentou o seu Plano de Ação como pode ser visualizado 
abaixo: 
 

PLANOS DOS GRUPOS 
 
 
 
GRUPO 1:  CONTROLE SOCIAL 
 

 
TEMPO 

 
AÇÕES 

 
PACTUAÇÔES 

MOVIMENT
OS SOCIAIS 

CONTROLE 
SOCIAL 

2, 4 e 6 
meses 

Fortalecimento dos 
Conselhos municipais e 
estadual, estruturação, 
funcionamento e 
autonomia. para a 
promoção de controle 
social e saúde de 
trabalhadores e 
trabalhadoras . 

As três esferas de 
governo e 
instâncias 
ministério  
público. 

Sindicatos 
ong’s e 
sociedade civil 
organizada. 

Fiscalização e 
avaliação, 
monitoramento 
com 
planejamento 
sistemáticos com 
base nos 
resultados. 
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contínua Promoção de educação 
permanentes através da 
criação de materiais 
informativos e a 
utilização da mídia 

As esferas de 
governos, 
mecanismo de 
mídia  em geral 
publico, privado e 
universidade.  

Sindicatos 
ong’s e 
sociedade civil 
organizada. 
rede pública e 
privada. 

Monitoramento e 
avaliação dos 
impactos em 
resultados 
sistematicamente 

2 meses Criação de comissão de 
comunicação e 
informação em saúde. 

Órgãos de 
comunicação 
públicos,  privados 
e universidades. 

Ong, sindicatos 
de jornalismo e  
sociedade 
organizada. 

Planejar a 
distribuição, 
monitorar os 
impactos e 
replanejar 
intervenções 

2 meses Criar a comissão de 
saúde do trabalhador 
nos conselhos 
municipais. 

As esferas de 
governos inter-
setoriais. 
Cerest 
ministério público. 

Sindicatos e 
sociedade 
organizada. 

Acompanhar as 
ações, fiscalizar e 
avaliar 
resultados, 
replanejando 
outras 
intervenções. 

6 meses InclusÕes de políticas  
de controle social nos 
currículos  do ensino 
formal.  

Secretárias de 
educação nas três 
esferas. 

Sindicatos e 
sociedade 
organizada 

Avaliação e 
fiscalização, 
monitoramento 
de resultados 

 
 
GRUPO 2: IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
TEMPO 

 
AÇÕES 

 
PACTUAÇÕES

MOVIMENTOS 
SOCIAIS 

CONTROLE 
SOCIAL 

2 meses Pesquisa e 
planejamento. 

-3 esferas Sociedade civil e 
organizada 

Avaliação 

4 meses Divulgação e 
mobilização. 

Meios de 
comunicação 

Sociedade civil e 
organizada 

Monitoramento 

6 meses Execução. - 3 esferas. - sociedade civil 
e organizada 

Fiscalização. 
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GRUPO 3: 
AGROTÓXICOS 
 
 
TEMPO 

 
AÇÕES 

 
PACTUAÇÕES 

MOVIMENTOS 
SOCIAIS 

CONTROLE 
SOCIAL 

2 meses - diagnostico da 
situação do uso do 
agrotóxicos. 

- secretária  
agricultura, meio 
ambiente , saude , 
fpa embrapa. 

- sindicatos de 
trab. rurais 
igrejas, assoc. 
rurais e ong’s. 

- cms- em geral 
cosems 

4 meses - desencandear ações 
educativas sobre o uso 
de agrotóxicos. 

- universidades e 
outras pactuares. 

- sindicatos de 
trab. rurais 
igrejas, assoc. 
rurais e ong’s. 

- cms- em geral 
cosems. 

6 meses - apoio e 
acompanhamento 
técnicos. 

ministérios saúde, 
agricultura, 
educação e meio 
ambiente. 

-sindicatos de 
trab. rurais 
igrejas, assoc. 
rurais e ong’s 

- cms- em geral 
cosems. 

 
 
GRUPO 4: AGROTÓXICOS E SANEAMENTO BÁSICO 
 
 
TEMP
O 

 
AÇÕES 

 
PACTUAÇÕES 

MOVIMENT
OS SOCIAIS 

CONTROLE 
SOCIAL 

2 meses Formação continuadas 
dos atores envolvidos 
no processo: 
trabalhadores de saúde,  
empregados e 
empregadores: 

Prefeitura,bancos,
ministérios saúde, 
trabalho e 
agricultura. 

Ong’s e 
sindicatos 

Conselho 
municipal de 
saúde, conselho 
de saúde do 
trabalhador e 
sindicatos 

4 meses Mapeamento da área 
atingida. 

As 3 esferas do 
governo. 
sindicatos. 

- as 3 esferas 
do governo e 
sindicatos. 

As 3 esferas do 
governo  e 
sindicatos. 

6 meses Conscientizar a 
população a dos 
problemas do uso do 
agrotóxicos. 

As 3 esferas do 
governo e 
sindicatos 

As 3 esferas do 
governo e 
sindicatos 

As 3 esferas do 
governo e 
sindicatos 
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GRUPO 5: 
CANA DE AÇUCAR 
 
 

 
TEMPO 

 
AÇÕES 

 
PACTUAÇÕES 

MOVIMENTOS 
SOCIAIS 

CONTROLE 
SOCIAL 

2 meses 
 
 
 
 

Levantamento nas 
empresas e no campo, 
Unidades de saúde, 
instituições. 
 
Informações 
educativas 
 
Diagnóstico 

Ministério do 
trabalho, 
Ministério 
público, VS, 
Secretaria de  
Agricultura, 
Saúde e 
educação 
Universidades. 
 
Rádios locais, 
carros de som  
panfletos escolas   

Sindicatos, Sec. 
Saúde, educação, 
agricultura, 
igrejas, ACS, 
ação Sociais, 
CMS. 
e ONG’s 

Palestras 
comunitárias, 
conhecimento 
dos riscos 
presente nos 
ambientes de 
trabalho. 

4 meses 
 
 
 
 

Execução das 
ações,em fiscalização, 
ajuste de conduta, 
aplicação da lei e 
diagnóstico 

Ministério do 
trabalho, 
Ministério 
público, VS, 
Secretaria de  
Agricultura, 
Saúde e 
Educação 
Universidades. 
 

Sindicatos, Sec. 
Saúde, educação, 
agricultura, 
igrejas, ACS, 
ação Sociais, 
CMS. 
e ONG’s 

Exposição do 
andamento dos 
trabalhos 

6 meses 
 
 
 
 

Avaliação de 
rendimento, e 
exposição pública, 
implementação do 
CEREST 

Rádios locais, 
carros de som , 
panfletos escolas   

Sindicatos, Sec. 
Saúde, educação, 
agricultura, 
igrejas, ACS, 
ação Sociais, 
CMS. 
e ONG’s 

Relatório final  
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GRUPO 6: LER/DORT 
 
 
 
TEMPO 

 
AÇÕES 

 
PACTUAÇÕES 

MOVIMENTOS 
SOCIAIS 

CONTROLE 
SOCIAL 

2 meses Assistência cerest. 
Estudos 
epidemiológicos. 
Intervenção nas 
categorias mais afetadas.
Vigilância em saúde do 
trabalhador. 

- MS, MEC, 
MTE(Fundacentro); 
MPT INSS 

Centrais e 
Sindicatos dos 
trabalhadores 

Discussões 
pelos 
conselhos 
municipais  e 
estadual. 

4 meses Capacitação LER/DORT 
conhecer, prevenir. 
oficinas. 

- MS, MEC, 
MTE(Funda-
Centro); MPT 
INSS 

Centrais 
sindicatos dos 
trabalhadores 

Discussões 
pelos 
conselhos 
municipais  e 
estadual 

6 meses Implantação do fórum 
LER/DORT. 

- MS, MEC, TEM; 
MPT INSS 

Centrais 
sindicatos dos 
trabalhadores 

Discussões 
pelos 
conselhos 
municipais  e 
estadual 

 
 
Após a apresentação de cada grupo foi pedido aos participantes que se manifestassem quanto 
ao COMPROMISSO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 
DO CONTROLE SOCIAL. Os participantes abaixo assumiram verbalmente o compromisso 
de trabalhar para a realização do plano. 
  

  
NOME MUNICIPIO 

01 VIRGINIA ALVES DE MELO LIMOEIRO 
02 MARIA SÔNIA SOBREIRA PESQUEIRA 
03 GENILSON GOMES DE SÁ OURICURI 
04 MARIA DO SOCORRO T. ROCHA GARANHUS 
05 WILSON RODRIGUES DA SILVA SÃO JOSÉ DO EGITO 
06 MARIA VALDELICE F. DE ASSIS CAMARAGIBE 
07 SAMY ROGÉRIO DE LEMOS GRAVATÁ 
08 ELIZABETE CRISTINA S. J. OLIVEIRA GRAVATÁ 
09 ELIZEU VIEIRA DE MELO GRAVATÁ 
10 MARIA E. B. DA SILVA BREJO DA MADRE DE DEUS 
11 ROSINETE JOSÉ DA SILVA CREAST 
12 LINDINERE JANE CUT 
13 SEBASTIÃO BARROS COORDENAÇÃO 
14 MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA LIMOEIRO 
15 FRANCISCO CARLOS M. ALMEIDA PESQUEIRA 
16 JOSEFA MARIA C. F. DA SILVA BREJO DA MADRE DE DEUS 
17 JOSÉHERMANO P. SANTOS BREJO DA MADRE DE DEUS 
18 VALDECI FERREIRA S. JÚNIOR BREJO DA MADRE DE DEUS 
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19 MARIA ISA HONÓRIO DA SILVA CHÃ DE ALEGRIA 
20 ANA MARIA DA SILVA DE SOUZA CHÃ DE ALEGRIA 
21 ANDRÉ SILVA CALDAS CHÃ DE ALEGRIA 
22 JOSÉ SEVERINO DASILVA CHÃ DE ALEGRIA 
23 ANTÔNIO MARQUES AFOGADOS DA INGAZEIRA 
24 EVÂNGELA VIEIRA AFOGADOS DA INGAZEIRA 
25 IVANICE FERREIRA VERAS AFOGADOS DA INGAZEIRA 
26 CECILIA MARTINS MENDES CEREST – JABOATÃ 
27 FRANCISCO GONZAGA BITÚ JABOATAO 
28 MARIA DO CARMO CESÁRIO CAMOCIN 
29 LUZINETE DA SILVA GRAVATÁ 
30 VANDETE DA SILVA DE LIMA RIBEIRÃO 
31 IRACEMA MARIA DA SILVA  RIBEIRÃO 
32 MARIA GORETTI DE SÁ OLINDA 
33 LUÍS SARAIVA NEVES INEST 
34 ALEXANDRE MAGNO B. BAGETI PETROLINA 
35 CRISTIANE VIEIRA DO NASCIMENTO CEST – GOIANA 
36 TEREZA CRISTINA OLIVEIRA CABO 
37 WILSON JOSÉ N. B. ALBUQUERQUE CABO 
38 RISALVA RODRIGUES CAVALCANTI CABO 
39 GILDO MUNIZ DE SOUZA CERESTE GOIANA 
40 MARTA MARQUES DA SILVA CORTÊS 
41 SIMONE PATRÍCIA DA SILVA MORENO 
42 ALDERI PEREIRA DE LIMA PESQUEIRA 
43 VANEIDE MARIA DA SILVA LEÃO NAZARÉ DA MATA 
44 MARIA NAZARÉ T. MIRANDA CARUARU 
45 JOÃO TEOTONIO A. NETO CARUARU 
46 JORGE GOMES DA SILVA PAULISTA 
47 RUY FRANCISCO DA SILVA AMARAJI 
48 ELNATAM GEORGE AMARAJI 
49 JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO PALMARES 
50 PAULON HENRIQUE MEIRA PALMARES 
51 JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA CEREST – GOIANA 
52 SEVERINO ANTÔNIO DE LIMA CEREST – RECIFE 
53 ELIEZER MANOEL DA SILVA MORENO 
54 JOSÉ AUGUSTO DA SILVA RECIFE 
55 ADMILSON M. RAMOS CEREST – JABOATAO 
56 CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS AMARAJI 
57 MAURÍCIO CORREIA DE MELO PAULISTA 
58 ALESSANDRO DO MONTE OLINDA 
59 JÚLIO SEVERINO DA SILVA VITÓRIA 
60 JOSÉ ADELMO SIMÃO CHÃ GRANDE  
61 EDNALVA CALÉ DE BARROS FACILITADORA 
62 SEVERINO MACIEL DE LUCENA IGARASSU 
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A Plenária estabeleceu então o seguinte Plano de Ações do Controle Social  e 
encaminhamentos preliminares: 
 
 
 

 

PLANO DE ACÕES  

 

 
 

1) ELABORAÇÃO DO PROJETO 
RESPONSÁVEIS COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO. 
REUNIÃO: 02/08/2006, ÀS 9:00 NA COORDENAÇÃO DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR. 
 
2) APRESENTAÇÃO DO PROJETO NA REUNIÃO DA CIST. DIA 08/08/2006 ÀS 14:00 
HORAS. 
PARTICIPANTES DA REUNIÃO: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
 
 
3) AGENDAMENTO E APRESENTAÇÃO DO PLANO E DAS DELIBERAÇÕES NA 
REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DO DIA 09/08/2006, PARA REGULAMENTAR 
ATRAVÉS DE PORTARIA. 
RESPONSÁVEIS: EUCLIDES, IRIS E COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO. 
 
4) ENCAMINHAMENTO PARA BIPARTITE, FUNDO ESTADUAL E CONSELHOS 
MUNICIPAIS COM INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 
PELO CONSELHO E NORMATIZAÇÃO  PELO GESTOR MUNICIPAL. 
RESPONSÁVEIS: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO. 
 

 
 
AGEND
A 

 
AÇÕES 

 
RESPONSÁVEIS 

 
 
DATA: 
AGOST
O 

 
 
1) FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 
- AGENDAR O PROJETO DO CONTROLE SOCIAL NOS 
CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. 
- APRESENTAR NO CONSELHO.. 
- DAR CONHECIMENTO ÀS BIPARTITE REGIONAIS E 
MUNICIPAIS. 
2) CRIAR UMA INSTÂNCIA DE DISCUSSÃO DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR PARA ENCAMINHAR AS AÇÕES DO 
PLANO. 
3) CRIAR UM FÓRUM INTERMINISTERIAL E COM OS 
MOVIMENTO SOCIAL PARA ENCAMINHAR O PLANO 
MUNICIPAL. 
SETEMBRO: CAPACITAÇÃO DE LER E DA SAUDE DO 
TRABALHADOR  NA CANA DE AÇUCAR. 

 
 
COMISSÃO DOS 
22. 
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OUTUBRO CAPACITAÇÃO DE AGROTÓXICOS 
NOVEMBRO CAPACITAÇÃO DE PREVENÇÃO DE 
CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL 

  
 
FORMAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO PARA 
CONSTRUÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EPIDEMIOLÓGICOS 
02/08/2006. COORDENAÇÃO ESTADUAL SES-PE 
GRUPO 1 - LER 
GRUPO 2 - AGROTÓXICO 
GRUPO 3 - SITUAÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR (A) 
NA CANA DE AÇUCAR.  
ENVIO DO DIAGNÓSTICO ATÉ SETEMBRO PARA OS 
CONSELHOS MUNICIPAIS. 
OUTUBRO DISCUSSÕES  NOS FÓRUM MUNICIPAIS, NOS 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. 
 

 
 
COMISSÃO DE 
SISTEMATIZAÇÃO 
E INSS. 

  
 
FORMAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO PARA CRIAÇÃO 
DE MATERIAS EDUCATIVOS E INFORMATIVO 02/08/2006. 
COORDENAÇÃO ESTADUAL SES-PE 
-LER DIA 02 AGOSTO 
- AGROTÓXICOS DIA 02 AGOSTO 
- CANA DIA 02 AGOSTO 
- CONFECÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E 
INFORMATIVOS E DISTRIBUIÇÃO PARA TODOS OS 
CONSELHOS MUNICIPAIS. OUTUBROS 
 

 

 
 
Devido o grande número de participantes compromissados com o plano, definiu-se uma 
Comissão de Sistematização para : 

- Redigir o projeto 
- Providenciar os encaminhamentos necessários para a realização do mesmo 
- Indicar os 4 representantes do Controle Social de Pernambuco. 

 A composição dessa comissão, aprovada pela Plenária, é a seguinte: 
1. Leticia  
2. Andreia 
3. Severino Lucena 
4. Josinalva 
5. Cecilia 
6. Mauricio C. Melo (1ª 

Geres) 
7. Alexandre Bagueti 

(Petrolina) 
8. Sebastião Barros (Ceast) 
9. Alessandro (1ªGeres) 
10. Rosinete  
11. Lindinete 
12. Vandete da Silva de Lima 

(Ribeirão) 

13. Iracema Maria da Silva 
(Ribeirão/ 3ª Geres) 

14. José Alves (Palmares/ 3ª 
Geres) 

15. Marleide Maria de Souza 
Leão (2ª Geres) 

16. Conceição Ferreira 
Limoeiro (2ª Geres) 

17. Eliseu Vieira(4ª Geres) 
18. Maria Gorete de Sá (1 ª 

Geres) 
19. Evangela Vieira (10ª Geres) 
20. Wilson Rodrigues (10ª 

Geres) 
21. Francisco Muniz (4ª Geres) 
22. Jorge Gomes (1ª Geres) 
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