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_________________________________________________________________________ 

 
Boletim da ACPO 

 

 
 

Resumo das Atividades de 2005 
 
 
JANEIRO 
 
� Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador. 
 
Santos, 20 de Janeiro de 2005 
Na primeira quinzena de janeiro a ACPO - Associação de Consciência à Prevenção 
Ocupacional, o SINDIPETRO - Sindicato dos Petroleiros da Baixada Santista, o 
SINDPD - Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e o 
STISMMMEC - Sindicato dos Trab. nas Indústrias Siderúrgicas e Metalúrgicas 
protocolizou proposta de constituição da Comissão Intersetorial de Saúde do 
Trabalhador no âmbito do Conselho de Saúde de Santos.  
 

Ofício: 
http://www.acpo.org.br/inf_atualizadas/2005/documentos/css.pdf 

 
Minuta para o Regimento Interno: 

http://www.acpo.org.br/inf_atualizadas/2005/documentos/minuta01.pdf 
 

Minuta para Portaria: 
http://www.acpo.org.br/inf_atualizadas/2005/documentos/minuta02.pdf 

 
� V Fórum Social Mundial. 
 
Santos, 31 de Janeiro de 2005 
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Entre os dias 27 e 29 de janeiro de 2005 a ACPO participou da V versão do Fórum 
Social Mundial, no dia 27 entre as 14 e 16 horas, atendeu a oficina denominada 
"Estratégias Anti-Incineração e alternativas sustentáveis para Cone-Sul" realizada no 
espaço cedido do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, organizado pela Rede 
Brasileira de Justiça Ambiental e GAIA - Global Anti-Incinerator Alliance, o 
programa contou com a participação de, entre outros importantes atores, Cecília Allen 
- GAIA - Aliança Global Anti-Incineração / Aliança Global por Alternativas a 
Incineração; Sergio Rinaldi - Coalición Ciudadana Anti-Incineración; Karen Suassuna 
- ACPO Associação de Combate aos POPs; Patrícia Zerlotti - Ecoa - Ecologia e Ação; 
Julianna Malerba - Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Ainda no dia 27/01/2005, 
das 16h30 às 18h30, no mesmo local, a ACPO participou de reunião denominada 
"Impactos socioambientais da exploração petrolífera no Parque Nacional Yasuní no 
Equador" com objetivo de discutir estratégias políticas e jurídicas para se contrapor a 
ação predadora das grandes empresas multinacionais petroleiras. Participaram da 
atividade entre outras pessoas Esperanza Martínez - Acción Ecologica do Equador; 
Ivone Yanez - Oilwatch; Julianna Malerba - RBJA; Jeffer Castelo Branco - ACPO, 
RBJA; Luiz Carlos Moro - Associação Latino Americana de Advogados Laboralistas. 
No dia 28, a ACPO participou da oficina "Justiça Ambiental e o Sistema Único de 
Saúde" realizado entre 08h30 e 11h00 no Local: E 104, Rótula da avenida Beira-Rio 
com Aureliano de Figueiredo Pinto, organização da Rede Brasileira de Justiça 
Ambiental e contou com boa audiência, os objetivos da oficina foram: 1. Estratégias 
de participação e fortalecimento do controle social em saúde ambiental; 2. Estratégias 
para garantir atenção à saúde das populações expostas; 3. Estratégias para garantir 
ações de Vigilância à Saúde das populações expostas; 4. Fortalecimento da atuação 
das associações no Sistema Único de Saúde. O programa contou com a participação 
de Marcelo Firpo da Rede Brasileira como mediador e coordenador dos trabalhos; 
Eliezer João de Souza da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto; Antonio 
Marco Rasteiro "Caso Shell", Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e 
Região; Jeffer Castelo Branco "Caso Rhodia", ACPO Associação de Combate aos 
POPs; Danilo Fernandes Costa, BENZENO; Valdivino dos Santos Rocha da AEIMM 
- Associação dos Expostos e Intoxicados por Mercúrio Metálico e Herling Alonzo da 
CGVAM / SVS / Ministério da Saúde.  
 

Imagens do Fórum: 
http://www.acpo.org.br/inf_atualizadas/2005/documentos/fsm_2005.htm 

 
FEVEREIRO 
 

� Reuniões de Trabalho. 
 
Santos, 10 de Fevereiro de 2005 
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ACPO realiza reunião interna para retomar os estudos sobre o Glutaraldeído, na parte 
da tarde participou de reunião no Ministério Público Federal para tratar de assunto 
sobre área continental de São Vicente e Caso Rhodia. 
 
� Caso Yasuní. 
 
Santos, 13 de Fevereiro de 2005 
A ACPO juntamente com representantes da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, 
FASE, Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, e Accion Ecológica do Equador, 
estiveram visitando a plataforma petrolífera de Urucu, com vistas nas discussões a 
serem realizadas no Equador sobre a exploração que a Petrobrás pretende realizar no 
coração do Parque Nacional Yasuní, uma região intocada pelo homem, onde existe 
exuberante biodiversidade e tribos ainda não contatadas. A comissão de Entidades 
fazer com que a Petrobrás desista do projeto, para garantir a preservação do lugar. 
 

Leia mais clicando aqui: 
http://www.justicaambiental.org.br/conteudo.asp?conteudo_id=1939&sec=destaques 

 
� CETESB - DRT. 
 
Santos, 15 de Fevereiro de 2005 
ACPO participa de reunião entre CETESB e DRT, com vistas nas ações integradas 
dentro do Programa Nacional do Mercúrio. A CETESB foi convidada a participar das 
ações corretivas que forem necessárias visando o cumprimento das normas nacionais, 
que devem ser mais restritivas em face das recomendações intergovernamentais 
aprovadas na reunião do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – 
UNEP. 
 
� O Brasil no 6º Fórum Global da Sociedade Civil do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 
 
Santos, 20 de Fevereiro de 2005 
Iniciou-se no ultimo sábado o Fórum Global da Sociedade Civil do PNUMA na 
cidade de Nairobi, Quênia.  
 
Cento e setenta e quatro membros da sociedade civil incluindo representantes de 
ONGs, jovens, indígenas e empresários se reuniram para analisar as ações do 
PNUMA e desenvolver propostas que serão consideradas pelos ministros de meio 
ambiente do mundo a partir da próxima segunda-feira (21/02) durante o 23 Fórum de 
Ministros de Meio Ambiente do PNUMA.  
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O Brasil conta com 3 representantes: Karen Suassuna da ACPO (Associação de 
Combate aos POPs) e membro da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, Esther 
Neuhaus do FBOMS (Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento) e Camila Godinho, do Grupo Interagir, Faculdades 
Jorge Amado e membro do Conselho de Jovens do PNUMA.  
 
As reuniões nestes dois dias de encontro se concentraram nos seguintes temas:  
 

�� Químicos e mercúrio – seus impactos na saúde e no meio ambiente. 
 

�� Fortalecimento do PNUMA e seu cronograma financeiro para 2006 e 2007. 
 

�� Governança ambiental internacional. 
 

�� Metas de Desenvolvimento do Milênio, em especial as Metas: 1 (erradicar 
pobreza e fome), 3 (igualdade de gênero) e 7 (sustentabilidade ambiental). 

 
�� Impactos do Tsunami no meio ambiente e o papel do PNUMA na reconstrução 

das áreas destruídas. 
 
Dentre os temas citados acima vale ressaltar os seguintes pontos abordados pela 
sociedade civil:  
 

�� A necessidade de criação de medidas para a redução e eliminação das emissões 
de mercúrio e seus componentes no meio ambiente, alem de assistência técnica 
e capacitação de profissionais, incluindo ações para disseminação de 
informações sobre os impactos na saúde causados pelo mercúrio*. 

 
�� Os gastos com a força militar global cederam U$ 900 bilhões, enquanto o 

consumo dos recursos naturais aumentou em 20%. A sociedade civil ressaltou 
que se apenas uma parcela destes gastos militares fossem utilizados para o 
desenvolvimento sustentável, muitos problemas seriam resolvidos. Neste 
contexto foi analisada a perspectiva financeira do PNUMA em 2006 e 2007, 
quando o mesmo terá U$ 239 milhões para investir em seus projetos. A 
sociedade civil encaminhou solicitação para os ministros de meio ambiente 
para que os mesmos se comprometam em investir mais na instituição e 
ressaltou ser necessário buscar fundos externos. 

 
�� Visando fortalecer o PNUMA também foi encaminhada a solicitação de que 

mais países tornem-se membros deste Programa visto que, dos 109 membros da 
Organização das Nações Unidas (ONU) apenas 58 são membros do PNUMA. 
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�� Em relação à governança ambiental global encoraja-se que as políticas 

ambientais tenham relação clara com o desenvolvimento sustentável e que 
exista uma melhor coordenação e cooperação entre as diferentes agencias e 
programas da ONU bem como entre os acordos multilaterais. 

 
�� Os jovens, especificamente, ressaltaram que as Metas de Desenvolvimento do 

Milênio precisam ser implementadas, mas que não se pode esquecer que existe 
uma relação direta entre estas metas e os direitos humanos. A juventude mais 
uma vez clamou por espaços de participação e para que seus projetos e 
iniciativas em prol das Metas fossem reconhecidas, sendo necessário que 
ONGs, empresas e governos os percebam como parceiros para o 
desenvolvimento. 

 
�� A catástrofe ocorrida na Ásia foi tema de diversos debates. Em comum havia o 

desejo de que a energia que vem sendo empreendida para a reconstrução das 
áreas destruídas seja também utilizada para a implementação das Metas de 
Desenvolvimento do Milênio. O PNUMA estará realizando estudos na área e 
em breve lançará um relatório do mesmo, contudo já e possível perceber uma 
preocupação por parte dos governos locais e comunidade internacional em 
realizar esta reconstrução de forma ambientalmente sustentável. 

 
Foi ainda abordada a necessidade de se estabelecer relações diretas e claras com 
outros processos relevantes como o processo de revisão da Declaração do Milênio, 
incluindo a Cúpula do Milênio + 5, as 14 e 15 Reuniões da Comissão de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU (CDS), o Plano de Implementação de 
Joanesburgo, a Década de Educação para o Desenvolvimento Sustentável e o 
Programa Mundial de Ação para Juventude (PMAJ).  
 
Solicitou-se ainda que houvesse pesquisas e monitoramento dos impactos dos 
conflitos armados no meio ambiente.  
 
Hoje, domingo, 20 de fevereiro, este encontro encerra-se com a perspectiva de 
influenciar as decisões ministeriais que se iniciam amanha.  
 
Maiores informações podem ser obtidas via e-mail para: 
camila@interagir.org.br; ksuassuna@yahoo.com.br; coordenacao@fboms.org.br.  
 
* No Brasil o uso de mercúrio se da principalmente no setor industrial de cloro-soda, 
base para a fabricação de PVC e branqueamento de papel; e usado e liberado 
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discriminadamente no meio ambiente nas áreas de garimpo ao Norte do País e ainda 
utilizado em produtos como termômetros e medidores de pressão arterial. 
 
� Governos perdem a chance para desenvolver uma Estratégia através de 
Instrumento Legal Internacional para resolver a crise Global do Mercúrio. 
 
Santos, 25 de Fevereiro de 2005 

[Nairobi]  
O Conselho Administrativo da UNEP reuniu em 25 de fevereiro de 2005, Ministros 
do Meio Ambiente de vários países do mundo, onde concordaram em vários pontos 
importantes para reduzir poluição global de mercúrio. Porém ao invés de um 
Convênio Internacional, decidiu-se através de um processo não vinculante que cada 
país individualmente ou em conjunto poderia reduzir uso, comércio e as imissões de 
mercúrio através do que chamaram de "Parcerias Voluntárias". 
 

Leia o release completo (em inglês): 
http://www.acpo.org.br/inf_atualizadas/2005/documentos/mercury_nairobi.pdf 

 
� Ciclo de Reuniões. 
 
Santos, 26 de Fevereiro de 2005 
Dia 17 de fevereiro a ACPO realizou reunião interna para continuidade das discussões 
sobre o Glutaraldeído. No dia 18 de fevereiro participou de reunião na ALIA 
(Associação Libertária da Infância e adolescência), para discutir um projeto sobre a 
contaminação química ambiental na Baixada Santista. No dia 23 de fevereiro realizou 
outra reunião interna para discutir intervenções a serem realizadas em função de 
resultados de exames médicos realizados no Hospital Israelita Albert Einstein. E no 
dia 25 de fevereiro realizou reunião com advogados onde ficou definida uma nova 
composição de advogados que defendem a ACPO. 
 
MARÇO 
 
� Glutaraldeído. 
 
Santos, 02 de Março de 2005 
Mais uma reunião interna para discutir o tema. O trabalho ganha força com a 
contribuição do professor João Roberto Penna de Freitas Guimarães. Resolveu-se 
orientar o trabalho em formato bem próximo do oficial, que deve ser apresentado 
como contribuição ao Grupo de Trabalho da Secretaria Estadual de Saúde, DIVISÃO 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO TRABALHO que busca uma normatização 
eficaz para o uso do Glutaraldeído. 
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� Mercuriados Incrementam Organização. 
 
Santos, 07 de Março de 2005 
A ACPO participou na DRT/SP da reunião da AEIMM - Associação dos Expostos e 
Intoxicados por Mercúrio Metálico, onde foi definido pelos seus associados a 
realização de eleições internas para o Mês de março de 2005. E também uma força 
tarefa para o fortalecimento da Entidade. 
 
� Fundacentro. 
 
Santos, 09 de Março de 2005 
A ACPO participou de reunião na FUNDACENTRO, chamada pela Coordenadora do 
Programa Nacional do Mercúrio a Dra. Cecília Zavariz - DRT/SP, para discutir sobre 
procedimentos de análises químicas em empresas que fazem usos do mercúrio tais 
como: recicladoras, indústria de cloro-soda entre outras. 
 
� Glutaraldeído. 
 
Santos, 11 de Março de 2005 
Membros realizam no dia 10 de março mais uma reunião interna para discutir sobre 
Glutaraldeído. E no dia 11 de março concedem entrevista a estudante de Jornalismo. 
 
� Visitas e Reuniões. 
 
Santos, 14 de Março de 2005 
Dia 14 de março membros da ACPO vão a São Paulo e realizaram visitas em 
processos no CREMESP, MPT e participaram de reunião visando os eventos em torno 
do movimento 28 de ABRIL. 
 
� Reuniões de Trabalho. 
 
Santos, 17 de Março de 2005 
Dia 16 de março membros da ACPO, discutem sobre a construção de projeto sobre 
mercúrio. Na parte da tarde concedem entrevista para alunas de Jornalismo da 
UNIMONTE. Dia 17 de março concluem o rascunho do trabalho sobre Glutaraldeído. 
 
� Artigos Técnicos. 
 
Santos, 18 de Março de 2005 
A ACPO publica dois artigos técnicos escritos pelo professor João Roberto Penna de 
Freitas Guimarães. Ele é Professor de Perícia Ambiental no Curso MBA de Gestão 
Ambiental nas Indústrias da UNISANTOS, em Santos/SP. Professor de Perícia 
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Ambiental no Curso de Direito Ambiental da UNISANTA, em Santos/SP. Professor 
de Resíduos Sólidos no Curso de Gestão Ambiental do UNIVERSITAS de 
Itajubá/MG. Que podem ser acessados clicando no Link abaixo. 
 

"Resíduos industriais na Baixada Santista: Classificação e riscos": 
http://www.acpo.org.br/inf_atualizadas/2005/documentos/residuos_bxs.pdf 

 
"Disruptores endócrinos no meio ambiente: um problema de saúde pública e 

ocupacional": 
http://www.acpo.org.br/disruptores_endocrinos.pdf 

 
� Movimento 28 de Abril. 
 
Santos, 22 de Março de 2005 
A ACPO participou juntamente com sindicatos e outras entidades não governamentais 
da reunião preparatória para o Evento em torno do Dia Internacional em Memória das 
Vítimas de Acidentes e Doenças no Trabalho. 
 
ABRIL      
 
� Reunião Conasq. 
 
Santos, 05 de Abril de 2005 
A ACPO participou da reunião da CONASQ, onde entre outros trabalhos o MMA 
apresentou relatório do Seminário de NAIRÓBI que discutiu sobre os problemas 
Globais do uso do mercúrio. Após foi discutido a participação do Brasil no seminário 
da (GRULAC; SAICM e COP1 dos POPs) que acontecerá no Uruguai no mês de 
abril/maio de 2005. O representante do FBOMS apresentou sugestões sobre 
transferência de resíduos, fez ressalvas as possíveis instalações de pólos Gás-
Químico, e Siderúrgicos, ambos reconhecidos como de grande potencial poluidor em 
regiões sensíveis como o pantanal mato-grossense e a ilha de São Luis no Maranhão e 
pediu informações sobre em que patamar se encontram os procedimentos sobre a 
Comissão do Amianto, aproveitou para informar e convidar os membros da CONASQ 
para participarem do Tribunal do Amianto, evento que acontecerá no dia 28 de abril 
nas dependências da Faculdade de Direito da USP no Largo São Francisco em São 
Paulo. 
 
� Audiência no MPF. 
 
Santos, 07 de Abril de 2005 
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A ACPO esteve em audiência no Ministério Público Federal para tratar de assuntos 
referentes à proteção do Meio Ambiente e da Saúde Pública. 
 
� Reunião de Associados. 
 
Santos, 08 de Abril de 2005 
Foi realizada uma reunião com os Associados para convidá-los a participar do Evento 
em torno do Dia Internacional em Memória aos Trabalhadores Vítimas de Acidentes e 
Doenças do Trabalho, a ser realizado em 28 de abril de 2005. 
 
� Apresentação da ABREA em Santos. 
 
Santos, 09 de Abril de 2005 
Na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos e Região, os representantes da 
ABREA (Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto) para a apresentação dos 
trabalhos efetuados por esta conceituada entidade composta por vítimas do 
AMIANTO. Estes trabalhos foram apresentados pela engenheira Dra. Fernanda 
Giannasi e abordou os perigos que representa a exposição ao AMIANTO para a saúde 
humana. Estiveram presentes entre outras representações: a ACPO, representantes de 
ONGs, e de representantes do poder Público do Município de Cubatão. 
 
� Seminário. 
 
Santos, 13 de Abril de 2005 
ACPO participa do Seminário "Campanha de esclarecimento sobre os usos do 
mercúrio em garimpos de ouro e suas conseqüências ao meio ambiente e à saúde 
humana", organizado pelo CETEM (Centro de Tecnologia Mineral). O evento está 
inserido no Projeto Mercúrio Global, financiado pelo Fundo Mundial para o Meio 
Ambiente (GEF) e executado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (UNDP) e pela Organização das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Industrial (UNIDO). O seminário fez parte do projeto Remoção de 
Barreiras para a Introdução de Tecnologias Limpas de Mineração Artesanal e 
Extração de Ouro, que integra o Projeto Mercúrio Global e vem sendo realizado em 
seis países, incluindo o Brasil. 
 
� Audiência Pública sobre Resíduos Urbanos. 
 
Santos, 13 de Abril de 2005 
A ACPO participa da audiência pública realizada na câmara municipal de Santos as 
19:00h onde a temática foi destinação final dos resíduos sólidos (domésticos, 
industriais, e hospitalares), a intervenção da ACPO neste evento foi no sentido de 
alertar sobre as alternativas de destinação final dos resíduos sólidos de toda natureza 



 10/10

que vem sendo propostas em toda a nossa região metropolitana, destas alternativas 
destacou os problemas dos aterros e a incineração de resíduos e os riscos à saúde 
humana que estes representam, sugeriu o incentiva às pesquisas ou a busca fora do 
país por novas alternativas para destinação final de Resíduos, e frisou que a melhor 
opção no momento seria a educação no sentido de racionalização do consumo, 
lembrou das convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. 
 
� Seminário – Acordos Comerciais e o Movimento Social: Desenvolvimentos e 
Compromissos do Brasil com o Comércio Exterior. 
 
Santos, 13 de Abril de 2005 
Nos dias 12 e 13 de abril, a ACPO representando a Rede Brasileira de Justiça 
Ambiental, participou do seminário promovido pela: REBRIP - ISP - CUT Brasil – 
ASC – FBOMS – IFG – OWINSF – Global Exchange e outras ONGs dos assuntos 
em questão, a ACPO participou da sala temática onde foram abordados os Setores de 
Serviços e o Acesso a Mercado de Produtos não Agrícolas (NAMA sigla em inglês). 
A ACPO interviu levantando questões envolvendo Transgênicos, Biodiesel, 
Agrotóxicos, Recursos Hídricos e a importância de agregar o ônus ambiental aos 
valores finais dos produtos comercializados através de fronteiras internacionais. 
 
� Seminário Internacional. 
 
Santos, 22 de Abril de 2005 
ACPO participa como palestrante do Seminário Internacional "European Ban on 
Mercury: towards a Mercury Free World", realizado em Madrid, Espanha. Neste 
seminário, que foi atendido pelas principais autoridades européias no assunto, a 
ACPO pode expor em uma apresentação a platéia, parte da realidade brasileira de uso 
e comércio de Mercúrio, bem como imagens do garimpo de ouro, utilizando mercúrio 
realizado no Brasil. 
 
� Plenária do Conselho de Saúde de Santos. 
 
Santos, 26 de Abril de 2005 
A ACPO participou da plenária ordinária do CMSS (Conselho Municipal de Saúde de 
Santos), a fim de colaborar com a as políticas de gestão da Saúde publica no 
município de Santos. 
 
� Manifestação em prol das Vítimas do Trabalho. 
 
Santos, 26 de Abril de 2005 
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A ACPO esteve na cidade Campinas e participou da manifestação promovida por 
trabalhadores ONGs e Sindicatos desta cidade, em memória das vítimas de doenças e 
acidentes de trabalho. 
 
� Audiência no MP de Cubatão. 
 
Santos, 27 de Abril de 2005 
A ACPO em audiência com Ministério Público na presença da Dra. Promotora de 
Justiça Dr. Lilliane Garcia. 
 
� Movimento 28 de Abril – Tribunal do Amianto. 
 
Santos, 28 de Abril de 2005 
A ACPO participou neste dia da marcha pela vida na Praça da Sé esta manifestação é 
um evento foi para marcar o Dia Mundial em Memória dos Trabalhadores Vítimas de 
Acidentes e Doenças Provocadas pelo Trabalho, este dia ficou marcado porque no dia 
28 de abril de 1969 ocorreu uma explosão na mina de Farmington, nos Estados 
Unidos, onde morreram 78 mineiros. A partir de então esse dia passou a ser lembrado 
como o Dia Internacional em Memória das Vítimas das Más Condições de Trabalho, 
e hoje no Brasil os trabalhadores o denominam como movimento 28 de abril. 
 
Também aconteceu em São Paulo às 18:00h, nas dependências da Faculdade de 
Direito da USP situada no Largo São Francisco, o TRIBUNAL DO AMIANTO este 
evento teve como objetivo a construção de um olhar consciente por parte das pessoas 
sobre o grande problema que representa o AMIANTO no nosso cotidiano, a ACPO 
esteve presente a este evento e julgou uma ótima idéia e viu neste evento um grande 
paradigma a ser copiado pelas entidades que referem problemas semelhantes. 
 
Neste mesmo dia também aconteceu a audiência pública promovida e realizada pela 
FUNDACENTRO nas dependências do SESC de Santos onde a temática foi Saúde do 
Trabalhador este evento foi intitulado como Dia Mundial para Segurança e Saúde do 
Trabalhador, a ACPO também esteve presente a este evento. 
 
MAIO 
 
� Reunião no CMSS (Conselho Municipal de Saúde de Santos). 
 
Santos, 03 de Maio de 2005 
A ACPO e outras representações estiveram as 19:00 h nas dependências do CMSS 
juntamente com a diretoria executiva do conselho de Saúde para tratar de assuntos 
referentes à RENAST (Rede Nacional de Assistência Integral à Saúde do 
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Trabalhador) da CIST (Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador) e da 
participação do conselho neste programa criado pelo Governo Federal. 
 
� Audiência no MPF. 
 
Santos, 04 de Maio de 2005 
Neste dia a ACPO esteve em audiência com o Ministério Público Federal da cidade 
de Santos para tratar de assuntos referentes à Saúde Pública e Meio Ambiente. 
 
� Protocolização de Documento. 
 
Santos, 04 de Maio de 2005 
A ACPO esteve neste dia junto à Secretaria Municipal de Saúde de Santos 
protocolizando a reiteração de documento que solicita ao Gestor Municipal de Saúde 
de Santos que na condição de Gestor Regional da Saúde do Trabalhador, faça 
convocação oficial das entidades regionais interessadas em participar da composição 
da CIST (Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador). 
 
� Reunião no CMSS (Conselho Municipal de Saúde de Santos). 
 
Santos, 10 de Maio de 2005 
A ACPO participou de nova reunião junto da comissão executiva do Conselho de 
Saúde de Santos tratando de assuntos ligados à implementação da RENAST/CIST em 
nível regional. Nesta reunião ficou definida a inserção deste tema na pauta da próxima 
plenária do Conselho Municipal de Saúde de Santos a ser realizada em 31/05/2005. 
 
� Reunião no SEVREST (Seção de Vigilância e Referência em Saúde do 
Trabalhador). 
 
Santos, 12 de Maio de 2005 
A ACPO junto com representantes da executiva do Conselho Municipal de Saúde de 
Santos estiveram em visita ao SEVREST que atualmente opera em caráter provisório 
nas dependências do AMBESP (Ambulatório de Especialidades), houve uma reunião 
informal junto com os gestores desta seção para a troca de informações a respeito 
deste tipo de serviço onde estes aproveitaram o momento para informar que a 
Secretaria de Saúde de Santos já está providenciando a mudança da instalação deste 
serviço para um local próprio na Avenida Conselheiro Nébias, Nº 357, e esta 
mudança deve acontecer o mais breve possível. Foi também discutido assuntos 
referentes a implementação da CIST/RENAST onde os gestores mostraram-se 
interessados e dizem que estão movendo esforços para que isto aconteça. 
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� Reunião no "Conselho Municipal de Saúde". 
 
Santos, 18 de Maio de 2005 
A ACPO participou da reunião na sede do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SANTOS para os acertos finais sobre a pauta da plenária do CMSS que irá se 
realizar no dia 31/05/05. O tema principal tratará de assuntos ligados a implementação 
da RENAST e da formação da CIST. A ACPO ficou responsável por fazer 
apresentação do tema. 
 
� Reunião no Sindicato dos Vidreiros de SP. 
 
Santos, 18 de Maio de 2005 
Aconteceu neste dia a reunião na sede do Sindicato dos Vidreiros do Estado de São 
Paulo no bairro do BRÁS /SP contando com a participação da ACPO; autoridades 
TRABALHISTAS; representantes da ABREA; do SINDICATO DOS VIDREIROS; 
ASSOCIAÇÃO DOS MERCURIADOS; e CUT. O tema foi a avaliação da 
manifestação do dia 28 de abril. O resultado geral foi positivo segundo as entidades 
participantes. Surgiram novas propostas no sentido de reforçar ainda mais o 
movimento para o próximo ano, tais como: promover um grande encontro de 
lesionados; produzir material gravado em vídeo e mídia eletrônica e que mostre um 
balanço anual das atividades do movimento; promover um dia de movimento em 
outras cidades, quem sabe até em Cubatão. Ficou claro para todos de que devemos 
procurar melhorar a cada ano este evento, que já é conhecido por todos como 
MOVIMENTO 28 DE ABRIL. 
 
� Apresentação de trabalho mostrando os efeitos causados pela contaminação 
por Amianto. 
 
Santos, 19 de Maio de 2005 
Neste dia a engenheira e delegada do DRT/SP também representante da ABREA 
esteve às 19:00h no auditório da câmara municipal de Cubatão, fazendo a 
apresentação do trabalho que realiza a tempo mostrando os efeitos nocivos do 
AMIANTO para a saúde humana. A ACPO esteve neste evento prestigiando e 
destacando a importância da informação dos perigos do AMIANTO para a população. 
 
� Pré-Conferência de Saúde na ACPO. 
 
Santos, 20 de Maio de 2005 
Neste dia foi realizada a pré-conferência de saúde da ACPO às 19:00h contando com 
a participação de seus associados, houve a apresentação da programação da 
conferencia municipal de saúde e sugestões de propostas a serem apresentadas pela 
ACPO na conferência. A escolha temática da ACPO foi a VIGILÂNCIA 
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SANITÁRIA e VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA e a proposta apresentada foi: 
Programa de avaliação da saúde pública para apurar as intercorrências de doenças 
com a exposição a agentes químicos diversos. Justificativas: Devido à proximidade 
com o pólo industrial de Cubatão e a atividade portuária do município de Santos 
que juntos propiciam a dispersão de vários agentes químicos prejudiciais à saúde. 
Pesquisa da USP feita pela Dra. Marcília Medrado aponta alto índice de incidência 
de vários tipos de câncer que possa ter relação direta com as atividades 
operacionais e produtivas da região. 
 
� Conselho Consultivo da FUNDACENTRO. 
 
Santos, 20 de Maio de 2005 
A ACPO participou neste dia, da reunião do conselho consultivo da 
FUNDACENTRO onde foi apresentado o trabalho realizado pela UNISANTOS na 
área portuária, este trabalho mostra um levantamento nos aspectos: ECONÔMICO, 
SOCIAL E POLÍTICO das últimas décadas relacionados com o porto de Santos. O 
trabalho mostrou alguns dados interessantes e o que mais chamou a atenção foi o 
crescimento na movimentação portuária que ficou em torno dos 70%, a ACPO 
questionou se este crescimento teve uma resposta socialmente positiva nesta mesma 
proporção, tendo em vista que o que percebemos nitidamente é que existem 
problemas como: saturação da malha viária urbana, diminuição dos postos de trabalho 
em razão da automação operacional do porto, acidentes de trabalho constantes, 
abandono de boa parte do porto que se estende do armazém 1 ao 14, avanço dos 
pátios de Containers sobre a área urbana, etc. 
 
� Escola Superior de Direito Ambiental. 
 
Santos, 23 de Maio de 2005 
A ACPO esteve neste dia participando de evento na ESCOLA SUPERIOR DE 
DIREITO AMBIENTAL na cidade de São Paulo para apresentar palestra abordando 
o tema Atuação da Sociedade Civil Organizada, o tema foi exposto de forma muito 
clara e objetiva pelo Diretor de Saúde Ambiental da ACPO (Jeffer Castelo Branco), 
e com uma recíproca muito positiva pelos presentes à palestra. Também houve a 
apresentação do Professor (João Roberto Penna de Freitas Guimarães) palestrando 
sobre a Poluição na Baixada Santista mostrando um nível muito bom de 
esclarecimentos com respeito aos descasos sociais e desrespeito ao meio ambiente que 
aconteceram e ainda ocorrem na região metropolitana da Baixada Santista. 
 
� Reunião no Ministério Público Federal. 
 
Santos, 24 de Maio de 2005 
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Neste dia a ACPO esteve neste Ministério fazendo vistas em processo referente a 
procedimentos em questões ambientais. 
 
� Reunião na Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Santos, 24 de Maio de 2005 
A ACPO esteve neste dia as 08:00h no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de 
Santos, participando de mais uma rodada de discussões em torno da Rede Nacional de 
Assistência Integral em Saúde do Trabalhador (RENAST) e da formação da 
Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST), nesta reunião ficou acertado 
outra nova reunião a ser realizada no dia 07/06/2005 onde seria apresentado uma 
minuta de regimento para a implementação da rede e da formação da comissão. 
 
� Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Santos. 
 
Santos, 31 de Maio de 2005 
Neste dia a ACPO esteve às 19:00h na plenária do Conselho Municipal de Saúde de 
Santos fazendo a apresentação sobre a RENAST/CIST, ficou aprovado nesta plenária 
a apresentação da minuta para a formação da CIST provisória para o próximo dia 
07/06 no auditório da Secretaria de Saúde de Santos. 
 
JUNHO 
 
� Oficina sobre Ação Civil Pública em prática. 
 
Santos, 03 de Junho de 2005 
Nos dias 02 e 03 de junho, a ACPO esteve na sede Federação de Órgãos para 
Assistência Social e Educacional (FASE) na cidade do Rio de Janeiro e participou da 
oficina sobre Ação Civil Pública onde palestraram: Dr. Daniel Sarmento - 
Procurador Regional da República; Dr. Humberto Dallas - Promotor de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro; Dra. Daniela Martins Considera - Defensora Pública do 
Estado do Rio de Janeiro; Dr. Fábio Mendes - Educafro. 
 
� RENAST e CIST. 
 
Santos, 07 de Junho de 2005 
A ACPO participou da reunião na Secretaria de Saúde de Santos para tratar 
juntamente com outras entidades da Região do assunto RENAST (Rede Nacional de 
Atenção e Saúde do Trabalhador) e CIST (Comissão Intersetorial de Saúde do 
Trabalhador). 
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� Reunião da CISAMA (Comissão Intersetorial de Saúde e Meio Ambiente). 
 
Santos, 07 de Junho de 2005 
Nos dias 06 e 07 de junho, a ACPO representando a Rede Brasileira de Justiça 
Ambiental, esteve participando da reunião da Comissão Intersetorial de Saúde e Meio 
Ambiente do Conselho Nacional de Saúde (CISAMA) para o debate sobre a questão 
de Políticas e Diretrizes para o Saneamento Básico. 
 
� CGVAM. 
 
Santos, 13 de Junho de 2005 
A ACPO participou de reunião no Ministério da Saúde - Coordenação de Vigilância 
em Saúde Ambiental (CGVAM), onde foi tratado de assuntos sobre Licenciamento de 
empreendimentos em Saúde Ambiental pelo SUS. 
 
� Seminário FUNDACENTRO. 
 
Santos, 14 de Junho de 2005 
Nos dias 13 e 14 de junho, a ACPO esteve participando do seminário CÂNCER E 
TRABALHO promovido pela FUNDACENTRO que abordou os temas: Estudo de 
Câncer na Baixada Santista/ Causas e Metodologias; Estudo sobre Contaminação 
por Organoclorados do Leite Materno na Baixada Santista; Estudo de Câncer de 
Mama; Mortalidade por Lionfoma e outros Cânceres Hematológicos na Baixada 
Santista; Benzenismo na Baixada Santista; Avaliação Ambiental dos Fatores 
Carcinogênicos; Câncer de Orofaringe, Pulmão, Bexiga e SNC na Baixada Santista; 
O Atendimento e Análise de Dados Epidemiológicos; Avaliação de Hidrocarbonetos 
Polícíclicos (HPA) na Baixada Santista; Contaminação por Organoclorados na 
Baixada Santista; Metodologia em Câncer Ocupacional; Câncer e Trabalho; este 
seminário contou com a participação da professora médica e pesquisadora da FMUSP 
Dra. Marcília de Araújo Medrado; Professor da UNILUS Dr. Afredo Scaff; Diretora 
técnica da FUNDACENTRO Dra. Arline Sydnéia Abel Arcuri; Pesquisador Dr. Luiz 
Pereira; Auditor Médico do DRT/SP Dr. Danilo Fernando Costa; Médico do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Santos Dr. Mauro Rosmman; Médico do 
IAMSPE/CEAMA Dr. Luiz Morroni; Médico da Santa Casa de Santos e Prof. da 
UNIMES Dr. Altamiro; Médico da Santa Casa e Prof. da UNIMES Dr. Rogério 
Dedivitis; Técnica da CETESB Marta Lamparelli; Técnica da FUNDACENTRO/SP 
Luiza Maria Nunes Cadoso; Pesquisador da USP Dr. Sérgio Satro; RENAST - Rede 
Nacional de Assistência Integral à Saúde do Trabalhador Dr. Otani; Comissão de 
Áreas de Contaminação Ambiental da Secretaria de Saúde de São Paulo. O evento foi 
coordenado pelos membros da FUNDACENTRO do Escritório de Representação da 
Baixada Santista ERBS: Diretor Salvador Pires; Engenheiro Marcos Paiva Matos; 
Médica do Trabalho Dra. Cristiane Maria Galvão. 
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� Conferência de Saúde de Santos. 
 
Santos, 15 de Junho de 2005 
A ACPO participou de reunião no Conselho de Saúde de Santos sobre a Conferência 
de Saúde de Santos. 
 
� Reunião no Sindicato dos Vidreiros. 
 
Santos, 15 de Junho de 2005 
A ACPO participou de reunião no Sindicato dos Vidreiros em São Paulo para 
avaliação do Movimento 28 de Abril. 
 
� Reunião na DRT. 
 
Santos, 16 de Junho de 2005 
A ACPO participou de reunião na DRT/SP sobre relações do trabalho. 
 
� Conferência Municipal de Saúde de Santos. 
 
Santos, 19 de Junho de 2005 
Nos dias 17, 18 e 19 a ACPO participou da Conferência Municipal de Saúde de 
Santos. O ponto negativo da Conferência foi a aprovação ainda que sob protestos do 
artigo n.º 4: “Composição do futuro conselho exclusivamente e obrigatoriamente 
por entidades/organizações que tenham realizado pré-conferências, sendo que nas 
plenárias convocadas para a eleição dos representantes apenas as organizações que 
fizeram suas pré-conferências, através de seus delegados terão direito a voto e para 
garantir a paridade prevista na Resolução CNS nº 333/03, as vagas dos hospitais 
filantrópicos, e instituições privadas e órgãos estaduais, como não realizaram pré 
conferências, passarão ao Gestor Municipal”. 
O artigo simplesmente criou no presente o cumprimento de uma obrigação de fazer 
que ficou no passado, ou seja, retroagiu a lei, fato que é proibido pela legislação do 
País. Por conta disso o processo eleitoral do Conselho Municipal de Santos está sob 
judice, pois o Gestor como lhe era favorável seguiu em frente mesmo estando o 
processo irregular. 
 
� Carta aos Ministrosos do Meio Ambiente. 
 
Santos, 20 de Junho de 2005 
ACPO encaminha carta aos Ministros do Meio Ambiente, no Parlamento Europeu, 
declarando o apoio ao possível banimento nas exportações de Mercúrio. O Brasil 
importa em média 90 toneladas por ano do metal, segundo dados oficiais, sendo em 
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sua grande parte oriundos da União Européia. Além do banimento, a ACPO solicita 
um maior controle no comércio internacional do mercúrio. 
 

Leia a carta: 
http://www.acpo.org.br/inf_atualizadas/2005/documentos/Brazill%20letter%20Hg%20Final.doc 

 
� Formação da CIST. 
 
Santos, 21 de Junho de 2005 
A ACPO participou de reunião na Secretaria de Saúde de Santos onde foi tratar do 
assunto sobre a formação da CIST (Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador). 
 
� Reunião da CONASQ. 
 
Santos, 22 de Junho de 2005 
A ACPO participou da reunião da Comissão Nacional de Segurança Química 
(CONASQ) realizada em Brasília – DF. 
 
� Banimento às exportações de Mercúrio. 
 
Santos, 24 de Junho de 2005 

Bruxelas/ São Paulo, 24 de junho de 2005 
 
O banimento às exportações de mercúrio metálico oriundo da União Européia (UE) 
foi aprovado esta manhã pelo Conselho de Ministros que avalia a Estratégia da 
Comunidade para Mercúrio, um corajoso passo frente à redução da poluição global 
causada por este poluente. "Os governos da EU deram sinal verde para a Comissão 
tomar ações efetivas relacionadas a mercúrio, como por exemplo, o banimento das 
exportações feitas pela Comunidade que entrará em vigor no máximo em 2001" diz 
Elena Lymberidi, coordenadora da Campanha Projeto Zero Mercúrio no EEB, 
"entretanto não há boas razões para se seguir com as exportações até esta data, um 
banimento em 2008 é completamente possível" completa...  
 

Para ver mais (Release): 
http://www.acpo.org.br/inf_atualizadas/2005/documentos/PR%20Brasil%20-

banimento%20europa2406.doc 
 
� Reunião. 
 
Santos, 25 de Junho de 2005 
A ACPO realizou sua reunião de Diretoria. 
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� Plenária do Conselho de Saúde de Santos. 
 
Santos, 28 de Junho de 2005 
A ACPO participou da reunião Plenária do Conselho de Saúde de Santos. 
 
� Reuniões. 
 
Santos, 30 de Junho de 2005 
Às 09h00 a ACPO realizou reunião com a Presidente de Conselho de Saúde 
Santos, onde foi pedida informação sobre a verba RESNAT, e sobre a realização do 
Simpósio Nacional de Saúde de Trabalhadores Contaminados por Substâncias 
Químicas, uma das etapas da Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. 
 
Às 15h00, a ACPO juntamente com os cidadãos Cubatenses participaram de reunião 
no Ministério Público Federal para protocolização de Representação sobre os pátios 
de containeres no Jardim Casqueiro município de Cubatão. 
 
JULHO 
 
� Encontro e Reunião. 
 
Santos, 01 de Julho de 2005 
A ACPO participou do encontro estadual itinerante dos Promotores de Justiça do 
Ministério Público do Estado de São Paulo realizado no SESC em Santos. 
 
A Associação também participou da reunião prévia da Conferência das Cidades de 
Santos. 
 
� Reuniões. 
 
Santos, 04 de Julho de 2005 
Às 09h00, a ACPO participou da reunião para formação da CIST – Comissão 
Intersetorial de Saúde do Trabalhador da Baixada Santista.  
 
Às 19h00 a ACPO participou de reunião no Conselho de Saúde do Santos. 
 
� RENAST. 
 
Santos, 05 de Julho de 2005 
Às 19h00 a ACPO participou da reunião plenária do Conselho de Saúde de Santos, 
onde a ACPO, solicitou e foi aprovada liberação da verba RENAST para 
realização do Simpósio Nacional de Saúde de Trabalhadores Contaminados por 
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Substâncias Químicas, também ficou deliberado que em caso de não ser possível o 
uso desta verba, que a Secretaria o fizesse com recursos próprios. 
 
� Reunião. 
 
Santos, 06 de Julho de 2005 
Às 09h00 a ACPO participou de reunião da SEVREST para construção do Regimento 
Interno da Conferência de Saúde do Trabalhador.  
 
A Associação também participou de reunião na DIR XIX sobre Simpósio Nacional de 
Saúde de Trabalhadores Contaminados por Substâncias Químicas. 
 
� Reunião RENAST. 
 
Santos, 08 de Julho de 2005 
A ACPO participou da reunião com o Sr. Secretário de Saúde de Santos para verificar 
as bases de liberação da verba RENAST para realização do Simpósio Nacional de 
Saúde de Trabalhadores Contaminados por Substâncias Químicas. 
 
� Reunião. 
 
Santos, 12 de Julho de 2005 
A ACPO participou de reunião da Comissão Organizadora da Conferência Municipal 
de Saúde do Trabalhador. 
 
� Reunião. 
 
Santos, 19 de Julho de 2005 
A ACPO participou de reunião para preparação da Conferência de Saúde de Santos. 
 
� Ambiente de Trabalho. 
 
Santos, 21 de Julho de 2005 
A ACPO participou de reunião na DRT sobre ambiente de trabalho. 
 
� Simpósio. 
 
Santos, 25 de Julho de 2005 
A ACPO participou de reunião na SEVREST e Secretaria de Saúde de Santos para 
tratar sobre verba para realização do Simpósio Nacional de Saúde de Trabalhadores 
Contaminados por Substâncias Químicas. 
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AGOSTO 
 
� CIST. 
 
Santos, 02 de Agosto de 2005 
Dia 02 a ACPO participou da reunião da CIST Baixada Santista, onde foi referendado 
o pedido de verba aprovado pelo Conselho de Saúde de Santos para realização do 
Simpósio Nacional de Saúde de Trabalhadores Contaminados por Substâncias 
Químicas. 
 
� Oficina. 
 
Santos, 03 de Agosto de 2005 
Nos dias 01, 02 e 03 a ACPO participou da Oficina sobre Comunicação de Riscos 
em áreas Contaminadas da OPAS e CGVAM em Brasília – DF. 
 
� Movida Brasil. 
 
Santos, 06 de Agosto de 2005 
A ACPO participou do Encontro Nacional por uma CPI para apurar Conivência em 
Laudos entre Peritos do INSS e Médicos das Empresas, nesta ocasião foi viabilizado 
o MOVIDA BRASIL - Movimento em Defesa da Segurança, Saúde e da 
Qualidade de Vida da Classe Trabalhadora onde foi decidida na plenária final do 
Encontro Nacional por uma CPI para apurar a Conivência em Laudos entre Peritos do 
INSS e Médicos das Empresas. 
 

Leia mais sobre o assunto: 
http://www.quimicosunificados.com.br/cpi_dos_peritos/abre-cpi_dos_peritos.htm 

 
� Reunião CISAMA. 
 
Santos, 09 de Agosto de 2005 
Nos dia 08 e 09 a ACPO participou de mais uma reunião da Comissão Intersetorial de 
Saúde e Meio Ambiente do Conselho Nacional de Saúde – (CISAMA), em Brasília - 
DF. 
 
� Simpósio Nacional de Saúde do Trabalhador Contaminado por Substâncias 
Químicas. 
 
Santos, 12 de Agosto de 2005 
Nos dia 11 e 12 foi realizado na cidade de Santos/SP o Primeiro Simpósio 
Nacional de Saúde do Trabalhador Contaminado por Substâncias Químicas no 
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local de trabalho. O Evento contou com entidades de trabalhadores de diversas 
partes do País, considerada uma das etapas da Conferência Nacional de Saúde do 
Trabalhador – 2005. 
 

Leia mais sobre o Simpósio: 
http://www.acpo.org.br/conferencia_2005/simposio.htm 

 
� Convenção de Estocolmo. 
 
Santos, 17 de Agosto de 2005 
Nos dias 15, 16 e 17 a ACPO participou da reunião sobre a implementação da 
Convenção de Estocolmo sobre POPs (NIP-POPs) no Ministério do Meio Ambiente 
em Brasília - DF. 
 
� Pré-conferência dos Estivadores. 
 
Santos, 18 de Agosto de 2005 
Às 09h00 a ACPO foi representante da Organização da Conferência Municipal de 
Saúde do Trabalhador na Pré-conferência dos Estivadores. 
 
� P2R2. 
 
Santos, 23 de Agosto de 2005 
A ACPO participou da reunião de organização da Comissão Nacional de Prevenção, 
Preparação e Resposta Rápida (P2R2). O P2R2 foi uma resposta do Governo 
Federal depois do acidente ampliado ocorrido em Cataguazes (Minas Gerais) em 
2003, que atingiu várias cidades desde Minas Gerais até o Rio de Janeiro. 
 
� CONASQ. 
 
Santos, 24 de Agosto de 2005 
A ACPO participou de mais uma reunião da Comissão Nacional de Segurança 
Química (CONASQ).  
 

Leia mais sobre o assunto: 
http://www.mma.gov.br/port/sqa/copasq/index.cfm 

 
� Saúde do Trabalhador. 
 
Santos, 26 de Agosto de 2005 
A ACPO participou da Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador de Santos na 
UNISANTOS.  
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Para maiores informações, clique aqui: 
http://www.acpo.org.br/conferencia_2005/menu.htm 

 
� Avaliação do Simpósio Nacional de Saúde do Trabalhador. 
 
Santos, 29 de Agosto de 2005 
 
A ACPO participou em São Paulo juntamente com outras entidades de reunião de 
avaliação do Simpósio Nacional de Saúde do Trabalhador Contaminado por 
Substâncias Químicas. A reunião foi realizada na DRT/SP, entre as deliberações foi 
tirada a possibilidade de realização do Simpósio anualmente, devendo o do próximo 
ano ser realizado em Campinas. 
 
� Reuniões. 
 
Santos, 30 de Agosto de 2005 
Às 09h00 a Sr. Júlia Kappra esteve na ACPO, onde foram discutidos alguns aspectos 
sobre contaminação de Benzeno. A Sra. Júlia perdeu seu marido por contaminação 
adquirida no ambiente laboral da PETROBRÁS em Cubatão.  
 
Às 17h00 a Associação participou de reunião no MPF para discutir sobre os danos 
ambientais que afetam a Baixada Santista. 
 
SETEMBRO 
 
� Reuniões. 
 
Santos, 02 de Setembro de 2005 
A Associação participou da reunião de organização da Conferência Regional de 
Saúde do Trabalhador.  
 
A ACPO também participou de reunião no Ministério Publico Federal sobre 
problemas Ambientais na Baixada Santista. 
 
� Reunião. 
 
Santos, 05 de Setembro de 2005 
Reunião de Diretoria da ACPO. 
 
� Contaminação no Trabalho. 
 
Santos, 13 de Setembro de 2005 
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A ACPO participou de reunião na DRT/SP juntamente com outras Associações de 
vítimas de contaminação no trabalho. 
 
� IV Seminário Direitos Humanos no século XXI. 
 
Santos, 14 de Setembro de 2005 
A ACPO participou do IV Seminário Direitos Humanos no século XXI – organizado 
pelo Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania de Marília (NUDHUC). A Mesa de 
debate sobre: "Direitos Humanos e a Questão Ambiental". 
 
� VEDACIT. 
 
Santos, 15 de Setembro de 2005 
A ACPO encaminhou para diversos órgãos públicos Federais e Estaduais da Bahia 
Representação sobre o trabalhador Sr. OIRES VALTER BARBOSA, contaminado 
durante sua jornada labora na empresa VEDACIT DO NORDESTE. O trabalhador 
foi severamente afetado onde já retirou (08) CÂNCERES, PELE, TIREOIDE, 
VESÍCULA e DOIS PEDAÇOS DO FÍGADO. E agora atinge também o 
INTESTINO GROSSO, CÓLON SIGMÓIDE ÍLEO, CECO, TRAVANSVERSO E 
RETO. É atendido por médicos Dermatologistas, Oncologista, Gastro, Psiquiatra, 
Psicóloga, Nutricionista, Hematologista, Nefrologista, Endocrinologista.  
Esperamos justiça... 
 
� Seminário. 
 
Santos, 21 de Setembro de 2005 
A ACPO participou do Seminário Engenharia Sanitária e Ambiental da ABES em 
Campo Grande. Dia 22 na mesma cidade foi realizada a reunião da CISAMA – 
Comissão Intersetorial de Saúde e Meio Ambiente do Conselho Nacional de Saúde. 
 
� AEIMM. 
 
Santos, 21 de Setembro de 2005 
De 18 a 21 a ACPO, juntamente com a AEIMM – Associação dos Expostos e 
Intoxicados por Mercúrio Metálico participou de Seminário sobre mineração de 
pequena escala (CASM) Salvador Bahia. E entre os dias 22 a 24, visitaram a mina de 
esmeraldas em Jacobina e Campo Formoso na Bahia. 
 
 
� Conferência. 
 
Santos, 23 de Setembro de 2005 
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A ACPO participou da Conferência Regional de Saúde do Trabalhador.  
 

Saiba mais sobre a Conferência: 
http://www.acpo.org.br/conferencia_2005/menu.htm 

 
� SAICM. 
 
Santos, 26 de Setembro de 2005 
De 14 a 26 – A ACPO foi representada na reunião preparatória do IPEN para a 
SAICM (Abordagem Estratégica Internacional para Manejo de Químicos) e 3ª 
Conferência Preparatória para SAICM - última reunião preparatória da elaboração da 
SAICM, que tem como principal objetivo atingir um dos “Objetivos do Milênio” 
estabelecido na Rio+10 em Johanesburgo, onde “até 2020, químicos devem ser 
produzidos e usados de forma a minimizar os significativos impactos adversos na 
saúde humana e no meio ambiente” - Viena, Áustria. 
 

Leia mais sobre o assunto: 
http://www.ipen.org/ 

 
� Reuniões. 
 
Santos, 27 de Setembro de 2005 
Às 10h00 a ACPO participou de reunião juntamente com movimentos sociais, 
trabalhadores vítimas de contaminação na DRT/SP.  
 
Às 14h00 a ACPO participou de reunião na DRT/SP sobre Programa Nacional do 
Mercúrio. 
 
� Dia de Ação Global contra a Incineração. 
 
Santos, 29 de Setembro de 2005 
A ACPO participou do Seminário sobre o dia de Ação Global contra a Incineração 
realizada em Criciúma/SC. O Evento ocorreu no Auditório São José e foi denominado 
Seminário “Resíduos Sólidos, Urbanos, Industriais e de Saúde: Possíveis 
Soluções”, cujo objetivo principal foi discutir a instalação de um incinerador para a 
queima de resíduos de serviços saúde no município de Criciúma. O evento foi 
organizado pelo Fórum Regional Sul de Saúde do Trabalhador de Criciúma e Região 
(FRSST).  
 

Leia a Carta de Criciúma com as Resoluções: 
http://acpo94.sites.uol.com.br/Carta_Criciuma_final.pdf 
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OUTUBRO 
 
� Colégio Equipe. 
 
Santos, 06 de Outubro de 2005 
Evento junto aos alunos do Colégio Equipe de São Paulo. O debate foi sobre a 
poluição ambiental, contaminação humana e o caso Rhodia e se deu em nível muito 
bom, onde os alunos mais uma vez deram exemplo de educação, cidadania e um senso 
crítico muito apurado. 
 
� GHS. 
 
Santos, 09 de Outubro de 2005 
A ACPO foi representada na Oficina de Capacitação de GHS – Sistema Global de 
Harmonização, coordenada pelo Ministério da Saúde, como parte do XIV Congresso 
Brasileiro de Toxicologia. 
 
� Oficina GT. 
 
Santos, 12 de Outubro de 2005 
Do dia 10 a 12 a ACPO juntamente com a ABREA participou da oficina do GT Saúde 
e Ambiente da ABRASCO realizado durante o XIV Congresso Brasileiro de 
Toxicologia realizado em Recife/PE. 
 
� Campanha Mercúrio Zero. 
 
Santos, 15 de Outubro de 2005 
Nos dias 14 e 15 a ACPO foi representada na reunião planejamento de ONGs da Zero 
Mercury Camping – Campanha Mercúrio Zero – Coordenada pela EEB, com 
participação de ONGs da Ásia, África, América Latina e do Norte e Europa.  
 

Mais informações sobre a campanha: 
http://www.zeromercury.org/ 

 
� Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador de São Paulo. 
 
Santos, 16 de Outubro de 2005 
Do dia 14 a 16 a ACPO participou da Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador 
de São Paulo. A Conferência Estadual foi marcada pela falta de paridade no Eixo 1A, 
desta forma os trabalhos foram realizados em desacordo com o regulamento havendo 
prejuízos à propostas regionais, o fato está sendo apurado.  
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Para saber mais sobre a Conferência Estadual de SP clique aqui: 
http://www.saude.sp.gov.br/orgaos_colegiados/conselho_estadual/html/conselho_estadual_conferen

cia_trabalhador.html 
 
� FBOMS. 
 
Santos, 27 de Outubro de 2005 
De 24 a 27 – Encontro do Grupo de Trabalho de Energia do FBOMS – A ACPO 
atendeu como representante do Grupo de Trabalho de Químicos do FBOMS e como 
expositora no dia 27 no Encontro da Sociedade Civil para discussão do Pólo 
Siderúrgico de São Luis do Maranhão. 
 
� 7º Fórum Global da Sociedade Civil. 
 
Santos, 30 de Outubro de 2005 
29 e 30 – Diálogos de Organizações Não Governamentais da América Latina e Caribe 
em preparação para o 7º Fórum Global da Sociedade Civil. A ACPO foi organização 
convidada pelo PNUMA (Programa das Nações Unidas Para o Meio Ambiente) a 
elaborar o documento base para a área de Manejo de Químicos, sob a ótica do 
hemisfério sul, entregue para todos os encontros regionais preparatórios.  
 

Leia o Documento: 
http://hq.unep.org/DPDL/civil_society/PDF_docs/background_doc_chemicals_southern.pdf 

 
NOVEMBRO 
 
� Pré-conferência Nacional de Meio Ambiente. 
 
Santos, 07 de Novembro de 2005 
A ACPO participou da II Pré-conferência Nacional de Meio Ambiente de Entidades 
Ambientalistas e Movimentos Sociais do Estado de São Paulo. O Evento foi um 
sucesso e a discussão em muito bom nível. 
 

Leia mais sobre a Resolução da II PRECONEA: 
http://acpo94.sites.uol.com.br/II_preconeia.pdf 

 
� Palestra na USP. 
 
Santos, 11 de Novembro de 2005 
A ACPO participou de palestra na USP com os alunos de pós-graduação da Dra. 
Marcília Medrado. 
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� II Pré-conferência Nacional do Meio Ambiente da Região Metropolitana da 
Baixada Santista. 
 
Santos, 12 de Novembro de 2005 
A ACPO participou da II Pré-conferência Nacional do Meio Ambiente da Região 
Metropolitana da Baixada Santista. O Evento contou com cerca de 200 pessoas. A 
organização Regional sem qualquer recurso do Governo federal fez o que foi possível 
para garantir a discussão na região. 
 
� Projeto USINAVERDE. 
 
Santos, 18 de Novembro de 2005 
A ACPO foi representada na reunião com COPE – UFRJ e ONGs sobre projeto 
USINAVERDE de incineração.  
Pasmem! O projeto além de ter sido dispensado do EIA/RIMA, é candidato a Créditos 
de Redução de Emissão de Carbono, através do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) do Protocolo de Quioto. 
 
� CISAMA. 
 
Santos, 22 de Novembro de 2005 
A ACPO, representando a Rede Brasileira de Justiça Ambiental participou de mais 
uma reunião da CISAMA (Comissão Intersetorial de Saúde e Meio Ambiente do 
Conselho Nacional de Saúde) para avaliação das atividades do ano corrente e ações 
para os próximos anos. 
 
� 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. 
 
Santos, 27 de Novembro de 2005 
Entre os dias 24 e 27 de novembro de 2005, no Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães Brasília/DF, foi realizada a 3ª Conferência Nacional de Saúde do 
Trabalhador, independentemente da crise que atravessa este governo, foi sem dúvida 
um grande e importante Evento para o trabalhador. A ACPO está avaliando o curso 
das propostas deste a origem até a sua sistematização na nacional para verificação se 
houve perda material de curso até a Plenária Final.  
 

Para saber mais informações, clique aqui: 
http://conferencia.datasus.gov.br/conferenciav4/site/default.php?banco=CNST 
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DEZEMBRO 
 
� III Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. 
 
Santos, 01 de Dezembro de 2005 
A ACPO participou em São Paulo juntamente com outras entidades ligadas a saúde 
do trabalhador de reunião de avaliação da III Conferência Nacional de Saúde do 
Trabalhador realizada em Brasília. 
 
� Simpósio sobre Incineração. 
 
Santos, 07 de Dezembro de 2005 
Do dia 5 a 7 – a ACPO participou do Simpósio sobre Incineração em Porto Alegre - 
RS. No evento havia vários defensores da tecnologia da incineração, mas o tom da 
ACPO foi aquele já exaustivamente debatido pela Sociedade Civil Organizada, ou 
seja, a eliminação total da tecnologia de incineração por contaminar o ambiente e a 
vida, além de destruir matérias-primas que depois de queimadas não podem ser mais 
aproveitadas por nenhum outro setor produtivo. 
 
� IV Seminário da CONASQ. 
 
Santos, 08 de Dezembro de 2005 
Do dia 6 a 8 a ACPO representando o FBOMS participou do IV Seminário da 
Comissão Nacional de Segurança Química (CONASQ). O Evento foi realizado em 
Porto Alegre – RS na sede da Delegacia Regional do Trabalho. 
 
� II Conferência Nacional do Meio Ambiente. 
 
Santos, 13 de Dezembro de 2005 
Do dia 10 a 13 foi realizada a II Conferência Nacional do Meio Ambiente, a ACPO 
foi representada por Viviane Nascimento e estamos em fase de avaliação juntamente 
com a entidade ambientalista TERRAE que representou as Entidades Ambientalistas 
pelo FBOMS na Conferência. 
 
� Reunião de Diretoria. 
 
Santos, 15 de Dezembro de 2005 
A ACPO realizou reunião de Diretoria para balanço de 2005 e perspectivas para 2006, 
onde tivemos a visita do Ilmo. Sr. João Paulo Guinals, membro do corpo técnico e 
mestrando em direito no Estado do Pará. 
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� CARTA ABERTA AO POVO E AS AUTORIDADES BAIANAS E 
FEDERAIS. 
 
Santos, 22 de Dezembro de 2005 
A Empresa VEDACIT DO NORDESTE subsidiária do GRUPO OTTO 
BAUNGART, acaba de cometer um ato de extrema violência moral, um acinte contra 
o trabalhador Brasileiro demonstrando-se insensível ao sofrimento humano. A 
Empresa acaba de determinar o cancelamento do plano de saúde que mantinha para 
tratamento de saúde de um trabalhador que foi contaminado em suas instalações 
localizadas no estado da Bahia. Os laudos emitidos dão conta que o trabalhador Sr. 
Oires Valter Barbosa, esteve exposto ao óleo creosoto, benzopireno, bezantraceno, 
fenantreno, antraceno, fluoretano, pireno, xileno, alcatrão, e sílica, que são tóxicos e 
causam danos graves à saúde humana, afetam o sistema formador do sangue com 
repercussão em todo sistema hematológico e ainda causa depressão no sistema 
nervoso entre outras doenças.  
O trabalhador está muito doente devido à exposição às substâncias na unidade da 
VEDACIT DO NORDESTE, tendo sido submetido a oito cirurgias, com diagnóstico 
de câncer de pele, tipo carcinoma bassocelular em diversos locais do corpo inclusive 
em área foto-protegida. O problema não se restringiu a pele, tendo progredido e 
atingido outros órgãos do corpo, chegando a ponto de ser necessária a retirada da 
tireóide, vesícula, duas frações do fígado e no momento afetando o intestino grosso, 
cólon sigmóide, íleo, ceco, transverso e reto. Apresenta-se em estado depressivo pela 
situação e requer atenção URGENTE. 
Desta forma se requer uma rápida ação do povo Baiano em solidariedade ao filho da 
terra, Sr. Oires Valter Barbosa, vítima deste processo poluidor, um absurdo nos dias 
de hoje. Apelamos ao poder público Federal e do Estado da Bahia para se garantir a 
atenção à saúde do trabalhador ora abandonado a sorte. 
 
� BOAS FESTAS. 
 
Santos, 25 de Dezembro de 2005 

A ACPO DESEJA A TODOS OS HOMENS E MULHERES DE BOA VONTADE 
UM FELIZ NATAL E ANO NOVO. 

LEMBRANDO QUE UM MUNDO MELHOR É POSSÍVEL, BASTA RESPEITAR 
O PRÓXIMO DA MESMA FORMA QUE QUER SER RESPEITADO. 

 
_____________________________________________________________ 

 


