Criação da Comissão Intersetorial de Saúde dos Trabalhadores e
Trabalhadoras de Niterói
CIST-Niterói - 15/02/2019
O Brasil é a quarta nação do mundo que mais registra acidentes durante as
atividades laborais. O ambiente de trabalho causa grande impacto na saúde da
população, uma vez que a média anual brasileira do tempo destinado ao trabalho é
de 1.711 horas por ano.
A forma de organização e o ritmo no processo produtivo deveriam colocar a
saúde dos trabalhadores em primeiro lugar, mas não é isso o que acontece na
realidade.
No Brasil são mais de 700.000 acidentes do trabalho e 2.500 mortes por ano,
sem contar os casos subnotificados que garantem a invisibilidade dos acidentes.
O cenário político do país com o novo governo, que mantém a contrarreforma
trabalhista, a terceirização e deseja acelerar a reforma da previdência, garante um
ambiente de maior vulnerabilidade dos trabalhadores, vide o Crime reincidente, da
Vale, em Brumadinho.
A CIST, estabelecida no art.12 da Lei Orgânica da Saúde 8.080/90, permite
planejar e implementar ações de fiscalização, investigação, monitoramento e
análises dos indicadores de saúde, atuando e interagindo com o CEREST,
RENAST, fortalecendo o SUS como política pública e para a saúde do trabalhador,
permitindo identificar as causas, a fim de criar mecanismos e intervir, se necessário,
no processo produtivo que adoece, mutila e mata.
Há desafios para movimentos sociais e para todos e todas que discutem
saúde pública, universal, estatal, gratuita, de qualidade e democrática, e a criação
da CIST representa um avanço no controle social, pois será mais uma ferramenta
de auxílio na assessoria direta para ao conselho municipal de saúde, interagindo
com o CEREST, RENAST.
As unidades de saúde da cidade são portas de entrada da força de trabalho
do setor público e privado e devem garantir a qualidade em seu atendimento,
estando capacitadas, treinadas - dispondo de recursos humanos, tecnológicos e de
materiais.
A CIST vai atuar de modo a garantir que a saúde pública esteja apta para
identificar as relações do trabalho com o acidente ou agravamento da saúde dos

trabalhadores e trabalhadoras na atenção, no cuidado, na proteção, na assistência e
na vigilância. Ela é autônoma para definir a quantidade e seus membros
participantes, calendário de reuniões, atividades e eventos, mesmo que seus
integrantes não façam parte do Conselho Municipal de Saúde. Poderá também
definir suas ações, voltadas para a saúde do trabalhador, atuando em conjunto com
os órgãos de vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental (Vigilância em Saúde
do Trabalhador).
Por isso, precisamos criar a CIST em Niterói e fortalecer essa política de
controle social para os trabalhadores e trabalhadoras do setor público, privado e os
da informalidade.
Convocamos todas e todos a participarem, pois o lucro não pode sobrepor a
saúde e a vida!
Dia: 15/02/2019 - Café com Bate Papo às 10h30
Início dos Trabalhos às 11h00
Local: Auditório do Sindicato dos Bancários
Ed. Vitória - R. Maestro Felício Toledo, 495 - Centro, Niterói - RJ.

