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AGENDA LEGISLAÇÃO CARTILHAS 

 

Especial 

4ª Conferência define prioridades em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

 

Cerca de 400 pessoas participaram, nos dias 8, 9 e 10 de maio, da 4ª Conferência 
Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (4ª CESTT), promovida pelo 
Conselho Estadual de Saúde de São Paulo, na Estância de São Pedro, em São 
Paulo. 
  
Foram três dias de discussão para fortalecer os caminhos do Sistema Único de 
Saúde (SUS) na perspectiva de consolidar uma política pública participativa em 
Saúde do Trabalhador, fundamentada nas ações, programas e questões sobre a 
temática das relações entre a saúde e o trabalho que vêm sendo realizados em 
todo o Estado de São Paulo. 
  
No evento, houve a aprovação das 12 propostas prioritárias de âmbito nacional e 
48 de âmbito estadual, bem como a homologação dos delegados para a 4ª 
Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que será 
realizada de 10 a 13 de novembro de 2014, em Brasília (DF).   

Veja mais no Facebook 

 

Primeiro Dia 

4ª CESTT faz homenagem a figuras históricas na luta pela Saúde do Trabalhador 

No primeiro dia (8/5) da 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora, foi realizada uma grandiosa cerimônia de abertura, com 
homenagens a duas figuras históricas na luta pela Saúde do Trabalhador: Pérsio 
Dutra, o Peninha,ex-Presidente Nacional do Departamento Intersindical de Estudos 
e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho (DIESAT);  e a psiquiatra 
Edith Seligmann Silva,ex-colaboradora também do DIESAT, professora da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e da Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo (FGV). Houve ainda homenagens à Coordenação 
Estadual de Plenária e à Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Saúde. 
  
A mesa de abertura contou com a presença do Assessor Técnico da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo, Elias Cecílio Neto, representando o Secretário de 
Estado da Saúde, David Uip; do presidente da 4ª CESTT e coordenador da CIST 
Estadual, Benedito Alves de Souza; do Diretor do Departamento de Vigilância em 
Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, Carlos Augusto 
Vaz de Souza; do coordenador da CIST Nacional, Geordeci Menezes de Souza; da 
Superintendente Regional do INSS em São Paulo, Dulcina de 
Fátima Golgato Aguiar; da Secretária Municipal de Saúde de Jaguariúna e diretora 
do COSEMS-SP, Dora Zanin; da representante do CEREST do Espírito Santo, Liliane 
Graça Santana; e do Conselheiro Estadual de Saúde, Pe. João Mildner. 

 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/ces/homepage/agenda/calendario_2014_ces.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/conselho-estadual-de-saude/legislacao/
http://www.saude.sp.gov.br/conselho-estadual-de-saude/homepage/acesso-rapido/cartilhas-de-orientacoes-aos-conselheiros-de-saude
http://www.facebook.com/4CESTT
http://www.conselho.saude.sp.gov.br/


  
Leia mais 

 

Palestra Magna 

Desenvolvimento Regional e Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras nos Territórios 

 

No primeiro dia da 4ª CESTT, houve a Palestra Magna “Desenvolvimento Regional 
e Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras nos Territórios”, proferida pelo 
Professor Doutor Raul Borges Guimarães (UNESP). 

Para ele, o entendimento do contexto local, depende de uma visão mais geral, 
além das fronteiras dos estados e municípios. “É preciso fortalecer a saúde do 
trabalhador na atenção primária e o papel dos municípios, dos CERESTs e da 
agenda do RENAST, bem como a articulação destas instâncias, com processos que 
ocorrem em escalas mais amplas” afirmou. 

Durante a apresentação, o Professor colocou duas questões para reflexão:  os 
problemas contextualizados no território e os processos produtivos associados, e a 
compreensão das necessidades e dos problemas de saúde nos territórios. 

Confira a apresentação na íntegra 

 

Segundo Dia 

Palestras foram destaque na 4ª CESTT 

O segundo dia da 4ª CESTT foi reservado para palestras temáticas, com o 
professor José Luiz Riani Costa, o procurador do trabalho José Fernando Maturana, 
o coordenador da CISTT Nacional, Geordeci Menezes de Souza, o Conselheiro 
Estadual de Saúde, Benedito Augusto de Oliveira, a coordenadora do CEREST de 
Ilha Solteira, Ana Paula Ramilo Tencarte, o apoiador do Ministério da Saúde para 
Atenção Básica no Estado de São Paulo, Erico Vasconcelos, o médico 
Jorge Kayano e a Coordenadora Estadual do Programa Saúde do Trabalhador, 
Simone Alves dos Santos. 
  
Após as palestras, os delegados foram divididos em quatro grupos para analisar o 
consolidado das propostas das Etapas Macrorregionais, tanto de âmbito estadual, 
quanto nacional, de acordo com os quatro sub-eixos da 4ª CESTT. 

Acesse aqui as apresentações 

 

 

Brasil 

Delegados identificam as 12 propostas 
prioritárias de âmbito nacional 

Os Delegados da 4ª Conferência Estadual de Saúde 
do Trabalhador e da Trabalhadora (4ª CESTT) 
identificaram, em São Pedro, as 12 propostas de 
âmbito nacional prioritárias para a implementação 
da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

São Paulo 

4ª CESTT aprova as 48 propostas 
prioritárias de âmbito estadual 

Foram aprovadas também na 4ª CESTT 48 

propostas de âmbito estadual prioritárias para a 

saúde do trabalhador e da trabalhadora, de acordo 
com os quatro sub-eixos, relacionados ao 
desenvolvimento socioeconômico e seus reflexos na 

http://www.saude.sp.gov.br/conselho-estadual-de-saude/noticias/conferencia-estadual-define-prioridades-em-saude-do-trabalhador-e-da-trabalhadora
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ces/homepage/imagens-noticias/raul_borges_guimaraes.ppt
http://www.saude.sp.gov.br/conselho-estadual-de-saude/noticias/palestras-foram-destaque-na-4-cestt


Trabalhadora (PNSTT). 

Entre as mais votadas estão as que tratam da 
aplicação dos 10% da receita bruta da União para o 
financiamento do SUS; da regulamentação da carga 
horária de 30 horas semanais para todos os 
trabalhadores da área da saúde, sem redução de 
salário; e da instituição da Semana de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora, com a parceria 
entre a Secretaria de Estado da Saúde e secretarias 
municipais de saúde com a participação da 
sociedade, incluindo CIPA e CIST, COMSAT e outras 
afins. 

Confira as 12 propostas nacionais 

 

saúde; participação e controle social; efetivação e 
financiamento da Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora, considerando os 
princípios da integralidade e intersetorialidade  nos 
Municípios, Estados e União. 

Uma das propostas de destaque foi a de “garantir a 
participação social nas três esferas de governo para 
a definição de normas, parâmetros e indicadores 
para o acompanhamento das ações de saúde do 
trabalhador e da trabalhadora, a serem 
desenvolvidas no Sistema Único de Saúde, segundo 
os respectivos níveis de complexidade”. 

Confira as 48 propostas estaduais 

 

Terceiro Dia 

4ª CESTT elabora a Carta de São Pedro 

 

Os delegados e delegadas da 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e 
da Trabalhadora, realizada entre os dias 8 e 10 de maio de 2014, elaboraram a 
Carta de São Pedro, que reafirma a Saúde como direito de todos e dever do 
Estado. 
  
No documento, os delegados defendem "a mudança no processo de 
desenvolvimento econômico e produtivo para que trabalhadores e trabalhadoras 
tenham seus direitos efetivados e que a riqueza socialmente produzida seja 
distribuída considerando o princípio da equidade, a democracia e a participação 
social". 
  
A Carta também destaca a importância da "ampliação dos direitos sociais e do 
acesso à Política de Seguridade Social, adequados aos anseios e às necessidades 
dos trabalhadores e das trabalhadoras, com participação e controle da 
comunidade, em todas as esferas de governo e, em especial, na Previdência 
Social". 
  
Além disso, é reiterada "a defesa da aplicação dos 10% da receita bruta da União 
para o financiamento do SUS". 

Confira a Carta de São Pedro na íntegra 

 

Lançamento 

CVS lança Anais do XVI Encontro Estadual da RENAST na 4ª CESTT 

 

No último dia da 4ª CESTT (10/5), o Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo lançou o livro "Saúde do Trabalhador: XVI 
Encontro Estadual da Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador no 
Estado de São Paulo" 

A obra traz as discussões realizadas de 28 a 30 de agosto de 2012, em São Paulo, 
com a participação de representantes dos Centros Regionais de Referência em 
Saúde do Trabalhador (CEREST), dos Grupos Regionais de Vigilância Sanitária e 

http://www.saude.sp.gov.br/conselho-estadual-de-saude/noticias/conferencia-identifica-prioridades-para-saude-do-trabalhador-e-da-trabalhadora
http://www.saude.sp.gov.br/conselho-estadual-de-saude/noticias/conferencia-delimita-prioridades-para-saude-do-trabalhador-e-da-trabalhadora-em-sp
http://www.saude.sp.gov.br/conselho-estadual-de-saude/noticias/4-cestt-elabora-a-carta-de-sao-pedro


Epidemiológica dos Departamentos Regionais de Saúde e dos Conselhos de 
Saúde.    

Veja no Facebook 

 

Outras Notícias 

 David Uip apresenta Relatório Quadrimestral de Gestão na Comissão de Saúde da Alesp 

 CES-SP prestigia ciclo de palestras da Hospitalar 2014 

 CES-SP participa do I Seminário de Direito Sanitário (IDISA) 

 “Diferença de classe” no atendimento do Sistema Único de Saúde é tema de Audiência Pública no STF 
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