
RELATÓRIO – PIAUÍ/TERESINA 
Devolução da 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador 

 
Local: Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador. 
 
Data: 13 e 14 de junho de 2006. 
 
Promoção e organização: COSAT/MS (coordenação da Área Técnica de Saúde do 
Trabalhador/ Ministério da Saúde), Secretaria do Estado da Saúde através do CEREST 
(Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do estado de Piauí). 
 
Número médio de participantes: média de 35 participantes, servidores da Saúde e membros 
de Conselhos Municipais e Estadual de Saúde. Municípios representados: Teresina, Floriano, 
Parnaíba, Picos, Bom Jesus e Canto do Buriti. 
 
Coordenação e apoio: Maria da Graça Hoefel, Maria da Graça Jacques e Olga Rios. 
 
Descrição 
Primeiro Dia 
 
 As atividades iniciaram, às 9 hs., com a abertura do evento pela Coordenadora do 
CEREST. A seguir, Dra. Maria da Graça Hoefel apresentou uma exposição dialogada sobre o 
mundo do trabalho, com várias contribuições da Plenária. Algumas pessoas relaram suas 
preocupações sobre a saúde dos trabalhadores no estado, destacando-se: sofrimento psíquico 
dos agentes comunitários de saúde; destruição da natureza que levou a uma temperatura de 
44º C em um dia de verão; uso de agrotóxicos sem EPI, sem receituário agronômico, sem 
fiscalização do CREA; assédio moral; e, fazendas de camarões e peixes que estão 
contaminando as águas com os resíduos dos alimentos que são oferecidos a estas criações. 
 O fiscal da DRT/MTEm presente relatou as atividades desenvolvidas pelo órgão e fez 
algumas considerações sobre atividades produtivas no estado. Destacou o uso indiscriminado 
de agrotóxicos em fazendas, principalmente nas plantações de soja da zona da serra. Fizeram 
fiscalizações em conjunto com CEREST, IBAMA e CREA e constataram a ausência de uso 
de EPI, 12 horas de trabalho diárias, abandono das embalagens dos agrotóxicos no meio 
ambiente e outras irregularidades. Foi possível a coleta de sangue desses trabalhadores e as 
empresas assinaram ajuste de conduta junto ao Ministério Público, incluindo a exigência de 
contratação de médicos do trabalho. Refere que nas fazendas de camarões, o problema é 
principalmente de contaminação dos mangues. Comenta, ainda, sobre atividades de mineração 
para extração da chamada Pedra de Castelo e sobre o uso de ácido sulfúrico em curtumes, o 
que leva a contaminação de rios da região. 
 A seguir é solicitado que cada participante escrevesse, em uma tarjeta, qual o 
problema em saúde do trabalhador que considerava prioritário na sua região. Após, os 
participantes apresentaram à Plenária os problemas priorizados e localizaram, em um mapa 
artesanal, as suas cidades de origem. Foram destacados como problemas prioritários: 
subnotificação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, exposição ao sol, dificuldade 
de acesso aos serviços de saúde, problemas específicos dos profissionais da saúde, assédio 
moral, ausência de informações sobre problemas de saúde relacionados ao trabalho entre os 
trabalhadores, gestores e representantes do controle social, degradação do meio ambiente, 
contaminação ambiental, exposição a agrotóxicos, entre outros. Dos problemas listados a 
Plenária priorizou as temáticas: AGROTÓXICOS e INFORMAÇÕES/EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE DO TRABALHADOR. 



 Após breve intervalo, constituíram-se dois Grupos de Trabalho com a tarefa de 
identificar causas e conseqüências dos problemas priorizados. Realizada a tarefa, os relatores 
apresentaram à Plenária uma síntese dos debates. 
 
GT1: AGROTÓXICOS 
 
Uso 

- Controlar pragas nas lavouras 
- Conservação da plantação 
- Aumento da produção/lucro 

 
Conseqüências 

- Contaminação do meio ambiente 
- Intoxicação 
- Problemas mentais 
- Contaminação humana 
- Morte 
- Aumento dos custos de saúde 

 
Problemas 

- Vasilhames reutilizados 
- Não utilização de EPI 
- Cultura 
- Política do Menor custo 
- Fiscalização da venda 
- Dosagem inadequada 

 
GT2: INFORMAÇÕES/EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR. 
 
Causas 

- Falta de conhecimento/informações sobre os riscos/agravos à saúde 
- Não treinamento dos trabalhadores sobre uso de EPI 
- Desconhecimento da legislação 
- Não efetivação do controle social 

 
Conseqüências 

- Redução de acidentes e agravos à saúde do trabalhador 
- Uso adequado de EPIs 
- Garantia do cumprimento dos direitos – educação cidadã 
- Funcionamento e cumprimento da legislação (CIPA por exemplo) 
- Fortalecer o controle social. 

 
As 13 hs os trabalhos foram encerrados, solicitando-se aos participantes que lessem as 

deliberações aprovadas na 3ª CNST e identificassem àquelas diretamente relacionadas com os 
problemas priorizados.  

 
 
Segundo Dia 
As atividades iniciaram às 9 hs com a identificação e leitura de algumas das deliberações 

selecionadas. Sobre a temática informação/educação em Saúde do Trabalhador destacaram-se 



as deliberações de nº 275, 281, 283, 287, 289 (papel das CIPAs debatido no GT), 284 e 350; 
sobre agrotóxicos as deliberações de nº 195 e 214. A seguir a planilha com as deliberações foi 
apresentada e foi explicado o seu manuseio. Foi informado que os interessados poderiam 
obter o Cd com a planilha junto ao CEREST. 

A etapa seguinte foi a elaboração de um plano de ação pelos GTs, priorizando: 
- quais as atividades a serem realizadas em 2, 4 e 6 meses; 
- quais os movimentos sociais de apoio; 
- quais as pactuações necessárias; 
- quais as deliberações da 3ª CNST que embasam o plano proposto. 
Nos GTs, representantes do CEREST apresentaram um projeto de trabalho que aborda a 

questão dos agrotóxicos  em que está prevista a  capacitação de agentes envolvidos com esta 
problemática. 

Depois de breve intervalo, os representantes dos GTs apresentaram à Plenária suas 
proposições. 

 
GT1 
 
Atividades para 2 meses 
- Elaboração do diagnóstico situacional 
- Elaboração do plano de capacitação 
Atividades para 4 meses 
-   Apresentação/discussão no CES 
-  Apresentação/discussão no CES 
- Mobilização e articulações necessárias para a realização da capacitação (divulgação, 

contatos, viabilização da infra-estrutura, etc.) 
Atividades para 6 meses 
- Capacitação de equipes pilotos (PSF, técnicos responsáveis pela aplicação, etc.) 
 
Pactuações 
Parceiros: FETAG, MST, CREA-Pi, STR, Movimentos das igrejas, MOPS, Fome Zero, 
Ministério Público, DRT, Cooperativas Agrícolas, Associações de agricultores, COSEMS, 
Secretarias Municipais de Transporte, Educação e Agricultura, Universidades/faculdades, 
Federação dos ACS, Meios de Comunicação, Rotary, FEAG,FAMCC/FAMEP. 
 
Movimentos Sociais 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Associação dos Agricultores, FAMCC/FAMEP, 
MST, FETAG, Pastorais, MOPS. 
Deliberações 
Nº 167, 184, 195 e 212. 
 

 GT2  
Atividades 
1. Realizar Fóruns macro-regionais de discussão, com a participação de vários atores 

sociais, para integração e compartilhamento das acumulações acerca do que já existe 
de normalização da ST, com encaminhamentos de novas propostas (articulação 
política). 
Pactuações: gestores, controle social, agentes comunitários de saúde, vigilância em 
saúde, Equipe PSF, Movimentos Sociais, Instituições de ensino, Ministério do 
Trabalho e Emprego, Ministério da previdência Social, ANEPS. 



2. Capacitação de instrutores do Curso Técnico de Agentes Comunitários (capacitação 
técnica). 
Pactuações: escola Técnica do Sus, SESAPI/CEREST, Municípios. 

3. Divulgar informações sobre Saúde do Trabalhador nos espaços dos movimentos 
sociais organizados, mídia, instituições de formação, etc. 

 
Deliberações 
Nº 335, 340, 350 e 351. 
 

Foi apresentado um vídeo elaborado pelo representante da DRT sobre a utilização de 
agrotóxicos em algumas zonas rurais do estado. Após breve intervalo foi reunida a 
Plenária com o objetivo de elaborar um plano conjunto a partir das proposições dos GTs e 
levantar os interessados em dar continuidade ao trabalho. 

Disponibilizaram-se a participar efetivamente da implementação do plano de trabalho, 
constituindo a Comissão Geral: 

 
 

ENTIDADE NOME TELEFONE E-MAIL 
Pastoral da Criança Cícero Delmonde Araujo 86-94059867/rec.35311178 Não tem 
CEREST Roselane de C. Souza 86-32173219/32173782 roselane.souza@hotmai
Cons. Est. Piaui Jose Teófilo Cavalcante 86-32163699/32241618 josetheofilo@ig.com.br
CEREST Francisca Odete de Melo 86-32232317 franciscaodete@ig.com.
SINDCHESPI Francisco  Rodrigues S. Fº 86-32252607/99780287 Não tem 
Cons. Mun. Saude Maria do Socorro Ribeiro 86-99270885/32157716 Não tem 
Cons. Mun. Saude João Móises B. de Sousa 86-33227728/94626336 Não tem 
UFPI Marize Melo dos Santos 86-94523342/32155863 marizesantos@ufpi.br
SINDESPI Eulilita de Sousa Santos 86-3212/5207/32211473 eulilita@yahoo.com.br
DRT Francisco Luis Lima 86-32220001 franciscoluislima@uol.c
Sec. Mun. Saude Valdimar da Silva Valente 89-35312373 secmunsaude@quequeia
NESP-UFPI Ivonete Moura Campelo 86-32116681 ivonetec@ufpi.br
Pref. Mun. Parnaiba Maria Aparecida C. Ferreira 86-94075847/33151052 patycf@bol.com.br
Sec. Mun. Saude Regina Coeli V. de Andrade 89-34531275/34531120 Não tem 
FRACC Wilson G. de Araujo 86-94120062 Não tem 
13º Ger. Reg. Saude Osvaldina E. dos Santos 86-3562-1769 Não tem 
Sind. Trab. Rurais-PI Maria Rita P. Pereira 86-99212358/35621456 Não tem 
Fund. Mun. Saude Maria do Amparo Oliveira 86-32210436/32157710 millemilene@bol.com.b
Sind. Rodoviários Francisco das Chagas Silva 86-94828845/32216127 sintetropiaui@ig.com.br
SINSEP-PI Julio Araujo Silva 89-99214951/32212030 sinsep.pi@ig.com.br
ANESP Laureni Dantas de França 86-32327690/88235682 laudantas@yahoo.com.b
SINTRETO Maria da Luz R. Brito 86-94228538/32216127 mariadaluz@hotmail.co
CES Maria da Salete Santos 86-9472-8823/3216-3699 Não tem 
CESPI-Sec. Executiva Marbri Wenceslau Araujo 86-32163699 marbriwaraujo@ig.com
9º Ger. Reg. Saude Lúcia Mª Neiva Albuquerque 89-34224537/34221337 barrosjuniorr@bol.com.
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Sec. Mun. Saude Ancelmo Jorge S. da Silva 89-94080474/35151016 bioancelmoenf@hotmai
Fed. Ag. Comunit. Silvana da Silva Lira 86-33227728/94626336 silvanaparnaiba@yahoo
Sec. Est. Saude Iolete Soares da Cunha 86-32119533/32163560 ioletecunha@yahoo.com
Sind. Trab da Contrução Francisco Osvando Soares 86-32227123 osvandofos@yahoo.com

 
 
 
 
Foi também pactuado que os relatores e os coordenadores dos GTs ficariam 

responsáveis de receber os recursos financeiros que serão disponibilizados e prestar contas 
à Comissão geral dos gastos realizados (foi esclarecido que os recursos devem ser 
utilizados para despesas decorrentes da implementação do plano de trabalho). Ficou 
também pactuado que posteriormente a Comissão Geral escolherá os representantes para 
participar do Encontro em Brasília. 

A Plenária se encerrou às 14 hs depois da elaboração e discussão do plano de trabalho 
e de uma avaliação do Encontro. 

 
 

PROPOSTA FINAL APROVADA, CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES E 
RESPONSÁVEIS POR CADA ETAPA 

 
1. 19/06, 14 hs, CEREST 

Elaboração do projeto de trabalho 
Responsáveis: Amparo, Francisco, Laureni, Marbri, Osvando e Odete. 

2. 28/06 
Apresentar projeto no CES  
Responsáveis: Osvando, Salete, Anselmo (colocar na pauta) 
                         Francisco, Laureni, Marbri, Osvando, Odete (estar  presente na 
reunião do CES). 

3. Logo após 28/06 
Enviar ata do CES para o Fundo Estadual de Saúde 
Responsáveis: Odete e Marbri. 

4. 03/07, 08 hs., CEREST 
Elaborar carta apresentando plano de trabalho a ser enviada às instituições 
possíveis parceiras (pactuações): FETAG, MST, CREA, STE, Pastoral da Criança, 
MOPS, Fome Zero, Ministério Público, DRT, ANEPS, Cooperativas Agrícolas, 
Associações de Agricultores, COSEMS, APPM, EMATER, INCRA, IBAMA, 
INSS, Federação dos ACS, SINTSPREVS-PI, SEDUC, Secretarias Estaduais de 
Transporte, Agricultura, Educação e Meio Ambiente, Universidades, Sindicatos 
Rurais, PEPs, Sindicatos em geral, Associação Comercial, FAMCC, FAMEPI, 
Vigilância em Saúde, EMBRAPA, OAB, Fóruns em geral, Escola Técnica do 
SUS, Núcleo de Estudos em Saúde Pública da UFPI, CUT, FUNASA e Meios de 
Comunicação. 
Responsáveis: Francisco, Laureni, Luís e Vera. 

5. 12/07, 9 hs., Ministério do Trabalho. 
1ª Reunião do Fórum Ampliado para apresentar o projeto elaborado às instituições 
parceiras 
Responsáveis: Comissão Geral 

6. 12/07, 11 hs., Ministério do Trabalho 
Reunião dos GTs 
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GT1 -  Encarregado de reunir dados epidemiológicos sobre agravos relacionados 
ao uso de agrotóxicos para apresentar na 2ª Reunião do Fórum Ampliado: 
Aparecida, Lúcia, Marbri e Jorge Nei pelo CEREST. 
GT2 - Encarregado de discutir com o CEREST a proposta de capacitação: 
Socorro, Júlio, Laureni e Odete pelo CEREST. 
GT3 – Encarregado de avaliar o material informativo e montar plano de 
distribuição: Da Luz, Socorro, Silvana, Eulilita, Reselane e Vera pelo CEREST. 

7. 12/07, 14 hs., Ministério do Trabalho 
      Capacitação do Controle Social 
       Responsável: CEREST 
8. 11/08, 9 hs., CEREST. 

2ª Reunião do Fórum Ampliado para apresentação do perfil epidemiológico 
referente aos agrotóxicos. 
Responsáveis: GT1. 

9. 15/09, 9hs, CEREST. 
3ª Reunião do Fórum Ampliado para apresentar o plano de divulgação do material 
informativo (GT3) e preparar representação para o Encontro em Brasília. 

10. Outubro 
Participação de Encontro em Brasília para apresentar o trabalho realizado no 
estado do Piauí. 

 
Responsáveis locais: 
Vera Regina – CEREST/PI (vera.visapi@bol.com.br) 
Anselmo Jorge Soares da Silva (bioancelmoenf@hotmail.com) 
Francisco Osvando Soares (osvandofos@yahoo.br) 
Iolete Soares da Cunha (ioletecunha@yahoo.com.br) 
Silvana da Silva Lira (silvanaparnaiba@yahoo.com.br) 
 
Responsáveis pelo acompanhamento: Maria da Graça Jacques 

(fjacques@terra.com.br) e Olga Rios (olga.rios@saude.gov.br). 
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