COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR – CIST
06/2016
Ao cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às oito horas reuniram-se na Sala dos
Conselhos Municipais, situada na Rua Claudio Manoel, 381, em Vera Cruz, para reunião ordinária
da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador - CIST tendo os seguintes membros
participantes: Iris Lenz Ziani suplente de Cristian Wagner, Airton Romeu Mueller, Jaqueline Thier
Muller e Janaina Cristina Ludtjohann da Cunha também contou com a participação da representante
Eva Adriana Almeida e Patrícia de Souza Fagundes do CEREST/Vales. Saudou-se os presentes e na
sequencia solicitou a leitura da ata da reunião anterior. Foi lida a ata a qual após foi aprovada pelos
presentes. Relatou-se sobre a distribuição do material confeccionado que está sendo bem positiva
sobre as reflexões que estão acontecendo. Surgiram sugestões sobre como realizar o levantamento
das empresas, serviços e indústrias que realizam ações e utilizam os equipamentos em relação a
questão da saúde do trabalhador. Discutiu-se sobre o assunto e Janaina e Jaqueline colocaram que
quem faz a fiscalização é o Ministério Público do Trabalho, mas o município também pode fazer
fiscalização em ambiente de trabalho com foco na educação e conscientização, sem o poder de
polícia que o Ministério possui. Na sequencia foi relatado a reunião do Conselho Gestor do
CEREST Vales, no dia 16 de agosto, que foi produtivo e a participação de usuária foi bem válida.
Também foi relatado sobre ao questionamento feito por parte de uma usuária da não participação do
pessoal da saúde em uma audiência pública em Santa Cruz, que tinha como objetivo lembrar o dia
27 de julho, onde todos os usuários do CEREST foram convidados. Vera Cruz não participou pois
teve o evento junto ao COMAVEC no mesmo dia e horário. Na sequencia Jaqueline apresentou os
gráficos em relação aos trabalhadores rurais, onde se verificou quais as localidades com maior
incidência, o sexo masculino a demanda é superior ao do feminino, a leptospirose está com maior
incidência, entre outras. Após discutiu-se em grupo a questão ficando definido que se pensará numa
conscientização em parceria com a vigilância sanitária através de folders onde constará sobre as
ocorrências, a questão de organização dos galpões para evitar a proliferação dos ratos e os cuidados
preventivos, a questão do câncer de pele, o uso de equipamentos de prevenção, entre outros. O
CEREST falou sobre a questão do serviço de fisioterapia onde Jaqueline solicitou a lista dos
pacientes atendidos. O CEREST convidou para participarem do curso Ginastica Terapêutica
Chinesa, é gratuito, acontecerá nos dias 15 e 16 de outubro e nos dias 22 e 23 de outubro. A
princípio não tem limite de inscritos por município. Após se falou sobre VII Encontro Nacional das
Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CISTT, nos dias 16 a 18 de
novembro de 2016, em São Luis/MA, o mesmo será visto no CMS para verificar se alguém quer ir.
Foi agendada a próxima reunião para dia 03 de outubro de 2016, às oito horas, na Sala dos
Conselhos. Sem mais nada a tratar, encerrou-se a reunião e para o momento, eu, Iris, membro
integrante da comissão, lavro a presente ata que após aprovada será assinada por mim, pelo
presidente e demais membros da comissão. Vera Cruz, 05 de setembro de 2016.

