
ATA DA SESSÃO PREPARATÓRIA À AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE TRABALHO E 
AGROTÓXICO PROMOÇÃO DO FÓRUM DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO DO 

ESTADO DE GOIÁS A ACONTECER DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017.

Aos dez (06) dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
dezessete (06/09/2017), às 15h, na Sala de Reuniões da 
Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região, localizada na 
Avenida T-63, nº. 1680, esquina com a Rua C-253, Setor Bueno, 
1º Andar, nesta Capital, teve início a 1ª Sessão Plenária dos 
membros do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de 
Goiás, sob a direção do Coordenador-Geral, Dra. JANILDA 
GUIMARÃES DE LIMA, representante do Ministério Público do 
Trabalho em Goiás. Presente o Sr. DEODATO FERREIRA, 
representante do SINDMETAL-GO e secretário da Plenária do 
Fórum. Estavam também presentes os representantes dos 
órgãos/entidades convidados para aquela reunião: 1 Dr. 
WELINGTON PEIXOTO, do TRT 18ª. Região,2. DR. AILTON BENEDITO, 
do Ministério Público do Trabalho, 3.  Dra. ROSIRENE CURADO, 
da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, FAEG, 4. Dr. 
NELSON A. LENNETTHEIA, DA Federação das Indústrias do Estado 
de Goiás – FIEG, 5. Sra. MARIMERCE F.R.GUIMARÃES, Suvisa-
CEREST, GISELLE DA SILVA FREITAS, SMS/CEREST. 6.ALÍPIO M. 
OLIVEIRA, EMATER-GO.  7. RODRIGO B. LOUSA, AGRODEFESA. 
8.MÁRCIO ANTÔNIO O. SILVA, AGRODEFESA. 9. SEBASTIANA O. 
SANTOS, CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.10. Da Diretoria de 
Vigilância em Saúde do Município de Goiânia, Departamento de 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, 10. HEBE MACEDO 
e 12. WALKÍRIA JORGE MAGALHÃES.      13. Instituto Goiano do 
Direito do Trabalho – IGT, Dra. CARLA MARIA SANTOS CARNEIRO. 
14.Presente também a Sra. VANNESKA GUSMÃO, auxiliar contratada 
para assessorar o Fórum. A Dra. JANILDA GUIMARÃES DE LIMA, 
procedeu a composição da mesa dos trabalhos, convidando as 
Sras. HEBE MACEDO e GISELLE DA SILVA FREITAS e declarou 
iniciados os trabalhos daquela manhã, explicando os motivos da 
composição da mesa com as duas técnicas do CEREST/SUVISA, 
sendo que o FSST se compõe também de mais de 50 Entidades 
atuantes na área de segurança e saúde dos trabalhadores. 
Explicou que o FSST tem desenvolvido uma série de atividades, 
tais como encontros, seminários, Audiências Públicas e 
sobretudo os Congressos sobre Saúde Mental no Trabalho já com 
alguns eventos, sem ônus para os trabalhadores ou com 
participação apenas simbólica, quanto ao pagamento pela 
participação nos mesmos, visando sobretudo incentivar estudos 
e debates sobre os importantes temas ora apresentados. No 
momento nossa proposta, enquanto FSST terá o tema trabalho e 
Agrotóxico, adoecimento e morte”. Explanou que nossa intenção 
é também manter a equipe tecnicamente prepara sobre os temas 
atuais, agora por exemplo sobre a nova Legislação trabalhista 
que passa por uma desastrosa reforma que visa o lado 
financeiro mas que atinge sobretudo os trabalhadores mal 
preparados atingindo-os na sua dignidade de pessoas 
trabalhadoras. O tema ora proposto à nossa reflexão afeta 



sobretudo os trabalhadores mais simples e incultos e vai 
seguir como desmonte da equipe de fiscalização trabalhista, já 
com número exíguo de fiscais impedindo assim  qualquer reação 
da parte dos trabalhadores. Em seguida apresentou as dras. 
HEBE MACEDO e GISELLE DA SILVA FEITAS, técnicas do CEREST e 
SUVISA para apresentarem os temas ora colocados em discussão 
na Audiência Pública no dia 22 deste. A dr. HEBE, começou 
explanando sobre as atividades principais desenvolvidas pelo 
CEREST em Goiás. E, discorreu também sobre as causas, os 
medicamentos e os agrotóxicos na atualidade, os 
Pulverizadores, os Organo-florais etc. Explanou que em Goiás 
não há locais de atendimentos para as pessoas que passam por 
essa situação ainda. Dra. Janilda aproveitou a oportunidade e 
expos o porque dessa audiência pública ora proposta. Diz ela 
que falta apenas da parte do governo a regulamentação da Lei e 
a parte da fiscalização por parte do governo o que não vem 
acontecendo. Em seguida a Dra. Hebe discorreu sobre os vários 
que serão tratados no evento e as autoridades que estarão à 
frente dos trabalhos. À oportunidade Dra. Janilda adiantou que 
o Dr. Pignatti, uma das autoridades palestrante, falará dia 21 
de setembro, véspera á tarde no auditório do MPT 18, aos 
alunos da UFG  e a quem mais queira participar sobre o mesmo 
tema.         Em seguida Dra. Giselle, da ANVISA explanou 
sobre os efeitos os agrotóxicos e quais as atividades de 
estudos sobres mesmos estão sendo feitos. Houve grande 
participação dos presentes com muitas perguntas e debates. A 
mesma orientou que se deveria convidar o CREA-Go a participar 
do referido evento. Foi informado que já existe uma 
Regulamentação que deve estar nas mãos do Sr. Governador do 
Estado para  a devida assinatura e publicação.  Foi proposto 
que os atores desse trabalho deveriam ser convidados a 
participarem e se juntarem à equipe nesse evento ora proposto. 
A Dra. ROSIMEIRE CURADO, da FAEG expôs rapidamente sobre o 
projeto AGRINHO proposto por aquela Entidade e seus efeitos 
que trata de como produzir grãos com qualidade sem o 
agrotóxico. Foi questionado por que a FETAEG, representação 
dos trabalhadores rurais não está presente.  Foi feita uma 
pequena avaliação chegando todos ao consenso que foi um debate 
excelente e que melhor será no dia 22 deste no referido evento 
ora proposto. E nada mais havendo a tratar às 11 horas e 40 
minutos procedeu-se o encerramento dessa Sessão Plenária do 
Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás, no 
corrente ano da qual foi lavrada a presente ata, que após 
aprovada em sessão próxima, segue assinada pelo coordenadora 
Dra. Janilda Guimarães Lima e por mim, Deodato Ferreira, 
Secretário, acompanhada da lista dos representantes de órgãos 
e entidades presentes.

Dra. Janilda Guimarães Lima Deodato Ferreira

Coordenadora-Geral Secretário




