
 

RELATÓRIO DA PLENÁRIA DE DEVOLUÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA 3ªCNST 
BOA VISTA – RORAIMA 

24 E 25 DE ABRIL DE 2006 
 
 

A Plenária Estadual de Devolução das Deliberações da 3ªConferência Nacional de 
Saúde do Trabalhador (3ªCNST) foi realizada na Escola Técnica do Sistema Único de Saúde 
(SUS), em Boa Vista (RR). Participaram da Plenária representantes de sindicatos, de 
movimentos sociais e representantes da Área de Saúde do trabalhador da Secretaria Estadual 
de Saúde (como representantes do CEREST Estadual de Roraima, que ainda não foi 
inaugurado e não tem coordenação nomeada). A Plenária foi coordenada por duas técnicas da 
Área Técnica de Saúde do Trabalhador (COSAT) do Ministério da Saúde, Maria da Graça 
Luderitz Hoefel e Camila Corrêa Jacques.  

A Plenária de Devolução das Deliberações da 3ªCNST é uma etapa do processo de 
construção da Política Nacional de Saúde do trabalhador e visa dar continuidade e concretude 
às propostas aprovadas na 3ªCNST. É uma resposta ao alto grau de mobilização atingido 
durante as Conferências Municipais e Estaduais de Saúde do Trabalhador. 

Essa Plenária teve o objetivo de possibilitar uma reflexão sobre as principais 
deliberações da 3ªCNST e sobre os mecanismos necessários para sua efetivação nos três 
níveis de governo (municipal, estadual e federal). Possibilitou que representantes do controle 
social definissem suas prioridades locais relacionadas à Saúde do Trabalhador e as estratégias 
viáveis para efetivá-las, assim como as prioridades de aplicação de recursos da Rede Nacional 
de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), repassados ao Estado. 

Essa Plenária permitiu a construção de um plano de intervenção local, com as ações e 
atividades necessárias para efetivação das prioridades elencadas pelos representantes do 
controle social. As deliberações da 3ªCNST, após terem sido aprovadas pelo Conselho 
Nacional de Saúde e publicadas, passam a se tornar atos administrativos e suas aplicações e 
realizações dependem, muitas vezes, de uma pressão de representantes do controle social. 
Assim sendo, a participação popular significa uma força social imprescindível para 
concretizar as deliberações da 3ªCNST.   

O plano de intervenção elaborado durante essa Plenária será acompanhado por 
representantes do controle social que foram escolhidos durante a Plenária e por uma técnica 
da COSAT (Camila) que acompanhou essa Plenária em Boa Vista(RR). A Plenária foi 
gravada e será apresentada durante o Encontro Anual da RENAST, previsto para setembro de 
2006, juntamente com os resultados alcançados até setembro.   
 
 
1º DIA (24/04) 
 

A Plenária teve início às 14horas do dia 24 de abril de 2006. Nesse primeiro momento 
foi feita uma explanação sobre a 3ªCNST e o Mundo do Trabalho, com apresentação da 
Proposta de Trabalho para o Encontro. Após isso, deu-se início ao método de trabalho. 

A primeira atividade foi identificação das prioridades locais em Saúde do Trabalhador. 
Cada participante escreveu num papel um problema local que considerava importante e expôs 
ao grupo com a justificativa relacionada à Saúde do Trabalhador. Alguns dos problemas 
levantados foram: 

• Descaso com o trabalhador; 
• Sofrimento difuso (mental) entre os trabalhadores que prestam serviços nas 

repartições públicas sem vínculo empregatício; 
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• Falta de notificação de acidente de trabalho nos serviços de saúde e acidentes de 
trânsito; 

• Incompatibilidade das ações do Ministério da Saúde (MS) e do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE); 

• Capacitações do INSS; 
• Compromisso/falta de políticas públicas efetivas/ orçamento e também humanização; 
• Falta de assistência imediata na área de saúde tanto na esfera estadual quanto na 

municipal; 
• Agrotóxico das lavouras de arroz e soja; 
• Questões ambientais das queimadas desordenadas dos campos e florestas; 
• Plantação das Acácias no Estado, no campo ambiental e saúde do trabalhador 

(questão da monocultura); 
• Falta de vontade política do Estado para implementar a política de Saúde do 

Trabalhador; 
• Não implementação do CEREST; 
• Deficiência de profissionais especializados em doenças relacionadas ao trabalho; 
• Falta de compromisso dentro dos conselhos de saúde/ falta de seu funcionamento 

e/ou sua reformulação; 
• Falta de atuação das CIPAS; 
• Burocracias e centralização para implementar as políticas públicas; 
• Desinteresse por parte dos governantes, pois não há uma fiscalização ou um órgão 

regulamentador “com autoridade” para se fazer valer os direitos com relação às 
políticas de saúde do trabalhador; 

 
Após as exposições, os problemas foram agrupados para que o grupo grande 

selecionasse três problemas prioritários no Estado de RR. As prioridades selecionadas 
foram: 
1) Políticas Públicas; 
2) Questões Ambientais; 
3) Controle Social 
 

Após seleção das prioridades relacionadas à Saúde do Trabalhador no Estado de RR, 
foram formados 03 grupos aleatoriamente. Cada grupo ficou com uma prioridade e o 
papel de pensar nas causas e conseqüências dessas prioridades (expostas abaixo). Após 
isso, essa atividade foi apresentada ao grupo geral. 
 

GRUPO 01: POLÍTICAS PÚBLICAS: 
• Péssimas condições de Vida e Trabalho para a população 
• Falta de profissionais para diagnosticar as doenças relacionadas ao trabalho 
• Falta de fiscalização para a Saúde do Trabalhador 
• Má utilização de recurso público 
• Falta de intenção dos governantes 
• Centralização 
• Falta de implementação do SUS 
• Falta de vontade política 

2 



 

 
GRUPO 02: AMBIENTAIS 
Causas:  

• Plantação de monoculturas (soja, arroz, acácia...) 
• Uso de Agrotóxico 
• Condições de trabalho no local 
• Exploração da mão-de-obra 

Conseqüências: 
• Doenças respiratórias, de pele e câncer 
• Morte da Fauna e Flora 
• Enfraquecimento do Solo 
• Contaminação dos lençóis freáticos 

 
GRUPO 03: CONTROLE SOCIAL 

• Baixa Escolaridade 
• Capacitação/Informação           
• Ausência de Cidadania 
• População composta por migrantes de outras cidades 
• Descompromisso Social 
• Cultura Coronelista 
• Exterritório 
• Inexistência dos Movimentos Sociais 

 
As atividades encerraram às 18 horas e os participantes ficaram de pensar nas ações 

necessárias para elaborar o Plano de Intervenção para efetivação das prioridades.  
 
2ºDIA 
 

Durante o período da manhã teve apresentação do Perfil dos Participantes da 3ªCNST 
(na Etapa Nacional e nas Conferências dos estados do Norte). Após isso, fez-se a 
apresentação de uma Planilha, que serviu para fazer um “link” entre as prioridades locais 
escolhidas e as deliberações aprovadas na 3ªCNST. 

Às 10 horas da manhã iniciou-se a discussão sobre o Plano de Intervenção. Foram 
refeitos os 03 grupos (com pequena alteração), para iniciar a discussão sobre as pactuações 
necessárias para efetivação das prioridades elencadas. Após isso, os grupos apresentaram suas 
idéias para montar o Plano de Intervenção: 
 
GRUPO 01: POLÍTICAS PÚBLICAS 

• Audiências públicas (para discussões); 
• Intensificar a fiscalização trabalhista, priorizando a área rural; 
• Mobilizar, articular e fortalecer os Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde; 
• Efetivar a contratação e distribuir profissionais em diversas áreas em todos os 

municípios; 
• Fortalecer e divulgar projetos do MS como o projeto de Gênero em parceria com a 

CONTAG, juntamente com os movimentos sindicais e sociais, no sentido de formação 
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e capacitação de multiplicadores da saúde, disseminando todas as políticas discutidas e 
amparadas pelo SUS e reivindicadas pelo MSTTR; 

• Utilizar a metodologia de Paulo Freire nas escolas; 
• Trazer de volta as disciplinas de Educação Moral e Cívica e o OSPB; 
• Educar a juventude do que é política; 
• Criar a educação de trânsito para as escolas. 

 
GRUPO 02: AMBIENTAIS: 

• Aplicação das Leis Ambientais (IBAMA, INCRA, FEMAT, MPE e MPF e outras); 
• Aumentar as campanhas de esclarecimento para não queimadas e orientação para as 

populações indígenas, urbanas e rurais; 
• Maior divulgação do nº do disque denúncia para crimes ambientais; 
• Contratação de pessoal e melhora na infra-estrutura nos órgãos fiscalizadores; 
• Conscientização quanto ao uso de agrotóxicos indiscriminadamente; 
• Divulgação dos defensivos naturais para o meio agrícola. 

 
GRUPO 03: CONTROLE SOCIAL 

• Divulgação através da imprensa escrita, falada, televisada das ações existentes e 
efetivas dentro do Estado através das Instituições e órgãos como o SESAU/DPST, 
DRT/ST, INSS/Perícia médica, CEREST e Sistema – S/ 

• Qualificação profissional, através de cursos na área de prevenção à saúde do 
Trabalhador; 

• Objetivo de fortalecimento do Controle Social. 
 

Após intervalo para almoço, as atividades foram retomadas para a construção do Plano de 
Intervenção. Foi destinado um tempo para os grupos discutirem e agruparem as ações 
necessárias para efetivação das propostas no prazo de 06 meses, lembrando que as 
deliberações da 3ªCNST são Atos Administrativos que devem ser efetivados pelo gestor 
público. O Plano de Intervenção montado pelos grupos e apresentado está abaixo 
demonstrado: 
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GRUPO 01: POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Propostas Atividades Prazo 
audiências públicas (para 
discussões) 

Realizar mensalmente 
audiências públicas 
participativas - quadripartites 

06 meses (06 audiências) 

intensificar a fiscalização 
trabalhista, priorizando a área 
rural; 
 

Implementar as campanhas 
permanentes de Saúde e 
Segurança do Trabalhador. 

03 meses 

mobilizar, articular e 
fortalecer os Conselhos 
Municipais e Estaduais de 
Saúde; 

Capacitação com os técnicos 
do Governo Federal para o 
Estado e município para 
formar pessoas para atuarem 
nos Conselhos e/ou criação 
dos mesmos nos municípios. 

06 meses 

efetivar a contratação e 
distribuir profissionais em 
diversas áreas em todos os 
municípios; 
 

Realização de concursos 
públicos regionais para 
seleção de profissionais 
(prioridade para os com 
especialização em Medicina 
do Trabalho) 

06 meses 

fortalecer e divulgar projetos 
do MS como o projeto de 
Gênero em parceria com a 
CONTAG, juntamente com 
os movimentos sindicais e 
sociais, no sentido de 
formação e capacitação de 
multiplicadores da saúde, 
disseminando todas as 
políticas discutidas e 
amparadas pelo SUS e 
reivindicadas pelo MSTTR; 

Divulgar projetos já existentes 
no MS junto à sociedade e 
gestores a fim de 
consolidação de parcerias. 

03 meses 

- Utilizar a metodologia de 
Paulo Freire nas escolas; 
- Trazer de volta as 
disciplinas de Educação 
Moral e Cívica e o OSPB; 
- Educar a juventude do que é 
política; 
- Criar a educação de trânsito 
para as escolas. 
 

Criar parcerias com as 
Secretarias de Educação 
Municipal e Estadual a fim de 
inserir tais disciplinas no 
itinerário escolar (dando 
ênfase a projetos já criados). 

06 meses 
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GRUPO 02: AMBIENTAIS 
Proposta Atividades (ações necessárias 

para efetivação da proposta) 
Prazo 

Campanha permanente para 
não queimadas e orientação 
para a população indígena, 
urbana e rural 

- Oficina, reuniões, igrejas, 
universidades pública e 
privada. 
- divulgação nos meios de 
comunicação (TV, rádio e 
imprensa) 

06 meses 

Fazer divulgação dos 
defensivos agrícolas naturais 
para o meio agrícola 

Oficinas com IBAMA, 
INCRA, EMBRAPA, 
FEMACT, MPE e MPF 

06 meses 

 
Para isso são necessárias as articulações com o Conselho de Saúde do Estado, SUS, 

INCRA, MDA, IBAMA, MPE, MPF, Prefeituras municipais. 
 
 
GRUPO 03: CONTROLE SOCIAL 
 
Propostas Atividades Prazo 
Campanhas Educativas 
permanentes esclarecendo 
sobre ST 

Divulgação através da mídia 
das NRs, Portarias do MS na 
área de Saúde do Trabalhador 

06 meses 

Reestruturação da CIST Cursos de conhecimento e 
atualização na área de Saúde 
do Trabalhador. 

04 meses 

Reuniões constantes da CIST 
com os Conselhos Estadual e 
Municipal 

Estágio na área de Saúde do 
Trabalhador em outros 
Estados. 

02 meses 

 
Para isso pretendem fazer pactuações com a COSAT. 

 
Após essas apresentações, chamou-se para permanecer na sala e pactuar o Plano de 

Intervenção, o Coordenador do CEREST (Aurisfran). O intuito era de pactuar as propostas 
elencadas como prioridades e seus planos de intervenção com o gestor, o CEREST. 

A apresentação das propostas foi feita por Lúcia Glória. 
O Aurisfran, coordenador do CEREST, manifestou-se favorável às propostas, porém 

discordou de alguns métodos, como o uso de defensivo agrícola indiscriminadamente. O 
Coordenador citou outros problemas de Saúde do trabalhador no Estado, como a questão da 
subnotificação de acidentes de trabalho e a falta de identificação das pessoas expostas a 
riscos, propondo ações para melhorar esses problemas. Também foram discutidas a questão 
dos recursos da RENAST e a parte referente ao controle social e a elaboração do Plano de 
Ação do CEREST em conjunto com o controle social. 

Foram pactuadas as seguintes ações: 
- audiência com a Secretaria Estadual para inauguração do CEREST (levando esse Relatório) 
- audiência com o Conselho Estadual de Saúde para pautar o assunto que foi discutido nessa 
Plenária, com as prioridades elencadas e o plano de intervenção proposto. 
- realização de ações de 28 de abril até 01 de maio. 
- capacitação do Controle Social e Encontro da CIST do Amapá com a CIST de Roraima 
(previsto para maio de 2006). 
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- curso sobre Agrotóxicos e capacitação para o Protocolo de Agrotóxicos (previsto para julho 
de 2006). 
- questão do Jovem Trabalhador (o movimento social vai pensando nas ações para combate do 
trabalho infantil e divulgação de informações) 
- questão da Mulher Trabalhadora (ações previstas para serem discutidas a partir de agosto de 
2006). 

 
Após essas pactuações, foram eleitas 03 pessoas que serão os contatos de RR para a 

devolução das Deliberações da 3ªCNST. Essas pessoas receberão esse Relatório, juntamente 
com o Coordenador do CEREST, e serão responsáveis em divulgá-lo para os demais 
participantes da Plenária e a outros interessados. São elas: 
 
1)Rosa Maria e Isaac: responsáveis pela parte de agrotóxicos. 
Rosa Maria Rodrigues 
Rua General Penha Brasil, 84 – Centro 
Telefone (95) 3224 4282 / 3224 3457 
e-mail: cutrr@osite.com.br (CUT RR) 
Issac Barros da Silva 
(95) 9111 1738 / (95) 3623 9638 (ramal 218) 
 
2) Missiane: responsável pela parte do Jovem Trabalhador 
Missiane Carvalho dos Santos 
Rua Edmundo Sales, 699, bairro Buritis 
FETAG – RR: (95) 3627 5954 
Celular (95) 9113 3901 
e-mail: missienzo@gmail.com / missi_enzo@hotmail.com 
 
3) Ângela: responsável pela mulher trabalhadora 
Ângela Maria Machado Vidal 
Rua nº 16, quadra 203, nº 75. Bairro Sílvio Botelho 
Telefone: (95) 3625 5071 / (95) 8182 5910 
FETAG/RR: (95) 3627 5954 
e-mail: angelammvidal@gmail.com 
 
Os contatos na COSAT são: 
 
1)Maria da Graça Luderitz Hoefel 
(61) 3315 2610 / 3315 3395 
e-mail: maria.hoefel@saude.gov.br
 
2) Camila Corrêa Jacques 
(61) 3315 2610 / 3315 3861 
e-mail: cosat@saude.gov.br  
           camila.jacques@saude.gov.br
 
Não tem lista de presença e nem de inscrição. 
 
Relatório elaborado por Camila Corrêa Jacques, assessora técnica da COSAT, em 28 de abril 
de 2006. 
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