
 1/15

 
_________________________________________________________________________ 

 
Boletim da ACPO 

 

 
 

Resumo das Atividades de 2009 
 
 
JANEIRO 
 
� Reunião sobre as Audiências do Caso Shell no TRT da 15ª Região. 
 
No dia 28-01-09, membros da ACPO juntamente com os representantes da ATESQ – 
Associação de Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas, que aglutinam os 
trabalhadores expostos e contaminados durante a jornada laboral nas unidades fabris 
de Paulínia/SP que pertencem (ram) as empresas Shell, Basf e Cyanamid, estiveram 
presentes em reunião no MPT para tratar das audiências de conciliação referente ao 
processo n.º 0022200-28.2007.5.15.0126 – 2ª vara do Trabalho de Paulínia, onde são 
requeridas a Shell Brasil Ltda e Basf S/A. 
 
Para saber mais sobre o Caso Shell/Basf acesse: 
 
1. Inicial e audiências conciliatórias: 
http://www.acpo.org.br/caso_shell_basf/  
 
2. Avaliação das Informações sobre a Exposição dos Trabalhadores das Empresas 
Shell, Cyanamid e Basf a Compostos Químicos – Paulínia/SP 
http://www.acpo.org.br/saudeambiental/CGVAM/02_Avaliacao_de_Risco/06_Shell_Basf_Paul%ed
nia_SP/Avalia%e7%e3o%20de%20Risco%20Paul%ednia.pdf  
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3. Protocolo de Atenção e Vigilância à Saúde de Populações Expostas aos 
Contaminantes Ambientais Gerados pelas Empresas Shell, Cyanamid e Basf em 
Paulínia - SP 
http://www.acpo.org.br/saudeambiental/CGVAM/02_Avaliacao_de_Risco/06_Shell_Basf_Paul%ed
nia_SP/protocolo_atendimento_2007.pdf  
 
4. Relatório da Avaliação do Impacto na Saúde dos Moradores do Bairro Recanto dos 
Pássaros, referente à Contaminação Ambiental do Antigo site da Shell - Química 
Município de Paulínia/SP: 
http://www.acpo.org.br/paulinia/paulinia.pdf  
 
5. Ação Civil Pública Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região 
http://consulta.trt15.jus.br/consulta/owa/pProcesso.wListaProcesso?pTipoConsulta=PROCESSO&p
Argumento1=222&pArgumento2=2007&pArgumento3=126&pArgumento4= 
 
� Reunião com Grupo de Trabalhadores Expostos e Contaminados por 
Mercúrio AEIMM.  
 
No dia 30-01-09, membros da ACPO participaram da reunião da AEIMM – 
Associação dos Expostos e Intoxicados pelo Mercúrio Metálico nas dependências da 
Escola Estadual de Medicina, onde se tratou sobre a metodologia denominada como 
“teste de desafio” proposta pelas Dras. Áurea Eleutério Pascalicchio e Liane Athayde 
Beringhs-Bueno ao Exmo. Sr. Juiz da 1ª vara do trabalho de Mauá Dr. Moises dos 
Santos Heitor, como um dos procedimentos para elaboração do Laudo Pericial no 
caso que envolve os trabalhadores contaminados por mercúrio na região do Grande 
ABCD. 
 
Em vista dos riscos aos quais estes trabalhadores pudessem estar sendo submetidos, 
devido ao “teste de desafio”, ficou definido ainda nesta reunião formalizar um pedido 
de audiência com o Sr. Juiz, por meio de uma Comissão composta por diretores da 
ACPO e AEIMM juntamente com as Dras. Marcília Medrado e Cecília Zavariz, onde 
levamos as preocupações e comentários quanto a esta metodologia. 
http://www.acpo.org.br/mercurio/teste_de_desafio.pdf  
 
FEVEREIRO 
 
� Secretaria da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes 
(POPs) promoveu Workshop em São Paulo 
 
Nos dias 02, 03 e 04 de fevereiro de 2009 a ACPO participou Workshop Regional e 
Sub-regional para implementação do Artigo 5º da Convenção de Estocolmo e Uso do 
Guia de Melhores Técnicas Disponíveis e Melhores Práticas Ambientais. O Evento 
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foi realizado nas dependências da sede da CETESB na capital paulista. O Artigo 5 
trata das medidas para reduzir ou eliminar as liberações da produção não intencional 
de POPs. 
 
A Convenção de Estocolmo é um tratado internacional que visa o controle para 
redução e a eliminação de substâncias consideradas POPs. Inicialmente uma lista de 
12 POPs foi elaborada. São eles o: aldrin, clordano, DDT, dieldrin, dioxina, endrin, 
furano, hexaclorobenzeno, heptacloro, mirex, bifenilas policloradas – PCBs e 
toxafeno. Para ser considerada um POPs a substâncias têm que ter quatro 
características especiais: 1. Persistência: por exemplo, evidência de que a meia-vida 
da substância química na água é superior a dois meses; 2. Bioacumulação: por 
exemplo, evidência de que o fator de bioconcentração ou fator de bioacumulação da 
substância química em espécies aquáticas seja superior a 5.000; 4. Toxicidade: por 
exemplo, que os dados de toxicidade ou de ecotoxicidade que indiquem potencial para 
danos à saúde humana ou ao meio ambiente; 3. Transporte: níveis medidos da 
substância química em locais distantes das fontes de liberação. 
Para saber mais acesse: 
http://chm.pops.int/Programmes/BATBEP/TrainingWorkshops/LatinAmerica/tabid/504/mctl/View
Details/EventModID/1007/EventID/43/xmid/2138/language/en-US/Default.aspx 
 
� Reunião na SRT/SP 
 
No dia 03-02-09 membro da ACPO esteve na sede do SRT da Capital Paulista para 
tratar de assuntos ligados ao uso de células de mercúrio nas industrias de Cloro-Soda 
e também dar encaminhamento a questões que envolvem assédio moral no ambiente 
de trabalho. 
 
� Audiência na 1ª Vara do Trabalho de Mauá. 
 
Membros da ACPO estiveram no dia 19-02-2009, juntamente com a comissão 
formada por diretores da Associação dos Expostos e Intoxicada por Mercúrio 
Metálico (AEEIM) e as Dras. Marcília Medrado e Cecília Zavariz, em audiência com 
o Exmo. Sr. Juiz do Trabalho de Mauá Dr. Moises dos Santos Heitor para 
esclarecimento referente ao “teste de desafio”, onde se prestou depoimento acerca dos 
riscos do uso da “quelação” do mercúrio nos referido teste (seqüestro do mercúrio do 
corpo utilizando um segundo agente químico) e proceder a recomendações sobre os 
exames complementares necessários para estabelecimento do laudo de pericial.  
http://www.acpo.org.br/mercurio/juiz_maua.pdf  
 
� Reunião com o Secretário de Meio Ambiente do Município de Guarujá. 
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Membros da ACPO estiveram no dia 20-02-2009, em reunião na Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (SEMA) como Sr. Secretário de Meio Ambiente de Guarujá 
Engenheiro Élio Lopes dos Santos, para levar a colaboração da Entidade com a sua 
gestão naquele município, sobretudo para ações que envolvam a Saúde Ambiental.  
 
MARÇO 
 
� CPI das áreas contaminados no Estado de São Paulo na ALESP. 
 
A ACPO esteve no dia 10-03-09 nas dependências da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo (ALESP) para assistir a audiência da CPI sobre áreas 
contaminadas no Estado de São Paulo, onde uma das empresas listadas para prestar 
esclarecimentos foi a Empresa Rhodia Brasil LTDA em virtude da contaminação da 
área referente a unidade química de Santo André.  
 
� Reunião no MPF 
 
A ACPO esteve em reunião no dia 19-03-2009, com o Assistente do Procurador da 
Republica  Sr. Roberto Sena para solicitar informações sobre o andamento do 
processo que envolve a 9ª CMSS -  Conferência Municipal de Saúde de Santos. 
 
� Assembléia Geral Ordinária aa ACPO  
 
No dia 27 de março de 2009 às 19:00 horas, acorreu a Assembléia Geral Ordinária da 
ACPO que contou com a presença de vários Associados da entidade. Nesta 
Assembléia foi aprovado um novo modelo administrativo, composto, além do 
Conselho Fiscal, um Conselho Diretor e uma Secretaria Executiva, sendo que os dois 
últimos compõem o Colegiado da ACPO. Também foi propostos e aprovados a 
reformulação no quadro de Associados e o plano de atuação para o ano 2009. 
 
ABRIL      
 
� Visita ao MPT e MPE no Município de Santo André 
 
Membros da ACPO estiveram na parte manhã do dia 15 de abril de 2009, em visita à 
sede do Ministério Público do Trabalho responsável pelo Município de Santo André, 
para fazer vistas ao Processo que refere exposição de trabalhadores em hospitais e 
unidades de saúde ao agente tóxico denominado glutaraldeido, proposto pelo 
Sindicato da Categoria (enfermagem). Na parte da tarde Membros da ACPO 
estiveram em visita à sede do  Ministério Público Estadual  no Município de Santo 
André para fazer vista ao Inquérito Civil Público - IC n˚ 02/01 – PJMASA conduzido 
pelo Promotor de Justiça da Curadoria local envolvendo a empresa Rhodia Brasil 
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LTDA, em virtude da múltipla contaminação química na fábrica da Rhodia Química 
Santo André. 
 
MAIO 
 
� Visita da ACPO às Autoridades de Saúde no Litoral Norte de SP em busca de 
informações sobre a contaminação do Bairro Itatinga em São Sebastião. 
 
Entre os dias 12 e 13 de maio de 2009, membros da ACPO estiveram em visita aos 
órgãos de Meio Ambiente e Saúde no Litoral Norte do Estado de São Paulo. No dia 
12 na parte da manhã foi realizada visita à sede da CETESB regional no município de 
Ubatuba, onde se buscou informação sobre o caso da contaminação por resíduos de 
petróleo encontrado no bairro de Itatinga no município de São Sebastião, provocada 
pelo descarte indiscriminado das atividades com Petróleo. Na parte da tarde a ACPO 
esteve no Município de Caraguatatuba e em visita na sede regional da Secretaria 
Estadual de Saúde onde foi efetuado o contato com o Grupo de Vigilância Sanitária 
local, onde, foram obtidas informações a respeito do Caso de Itatinga. No dia 13, na 
parte da manhã os Membros da ACPO estiveram em visita à Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de São Sebastião para obter informações junto ao Sr. Secretário 
Municipal de Saúde, ou responsável pelo Caso. Porém, os mesmos se encontrava em 
reunião fora do município, ficou definido em ocasião oportuna o agendamento formal 
de uma reunião. Na parte da tarde do dia 13, os membros da ACPO estiveram 
reunidos com moradores do bairro Itatinga para troca de informações sobre os últimos 
acontecimentos que envolvem a contaminação do bairro.   
 
� Estudo sobre a Viabilidade de um Projeto para instalação de uma Grande 
Usina para Incinerar Lixo Na Baixada Santista. 
 
O Colegiado da ACPO reunido em 20 de maio de 2009 decide encaminhar ofício para 
Agência Metropolitana da Baixada Santista (AGEM), com cópia para o executivo da 
nove prefeituras da Região, contendo informações sobre os riscos que envolvem o 
processo de incineração, cujo objetivo maior é elevar a consciência da sociedade 
sobre o tema e assim buscar proteger a integridade ambiental e a saúde pública. 
 
Para obter maiores informações, clique visite o link:  
http://www.acpo.org.br/INCINERACAO/01_SAO_PAULO/  
 
� Audiência Caso Shell 
 
No dia 21-05-09 foi realizada mais uma audiência no âmbito do processo que trata da 
exposição e contaminação dos trabalhadores durante a jornada laboral nas unidades 
industriais de Paulínia que pertencem (ram) as empresas Shell, Basf e Cyanamid, 
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referente ao processo n.º 0022200-28.2007.5.15.0126 – 2ª vara do Trabalho de 
Paulínia, onde são requeridos a Shell Brasil Ltda e Basf S/A. 
Para saber mais acesse: 
 
1. Inicial e audiências conciliatórias: 
http://www.acpo.org.br/caso_shell_basf/  
 
2. Avaliação das Informações sobre a Exposição dos Trabalhadores das Empresas 
Shell, Cyanamid e Basf a Compostos Químicos – Paulínia/SP 
http://www.acpo.org.br/saudeambiental/CGVAM/02_Avaliacao_de_Risco/06_Shell_Basf_Paul%ed
nia_SP/Avalia%e7%e3o%20de%20Risco%20Paul%ednia.pdf  
 
3. Protocolo de Atenção e Vigilância à Saúde de Populações Expostas aos 
Contaminantes Ambientais Gerados pelas Empresas Shell, Cyanamid e Basf em 
Paulínia - SP 
http://www.acpo.org.br/saudeambiental/CGVAM/02_Avaliacao_de_Risco/06_Shell_Basf_Paul%ed
nia_SP/protocolo_atendimento_2007.pdf  
 
4. Relatório da Avaliação do Impacto na Saúde dos Moradores do Bairro Recanto dos 
Pássaros, referente à Contaminação Ambiental do Antigo Site da Shell - Química 
Município de Paulínia - SP – Br: 
http://www.acpo.org.br/paulinia/paulinia.pdf  
 
5. Ação Civil Pública Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região 
http://consulta.trt15.jus.br/consulta/owa/pProcesso.wListaProcesso?pTipoConsulta=PROCESSO&p
Argumento1=222&pArgumento2=2007&pArgumento3=126&pArgumento4= 
 
JUNHO 
 
� Reunião no Ministério Público de Cubatão 
  
Membros do Colegiado da ACPO estiveram reunidos com a Promotoria do Ministério 
Público de Cubatão, para tratar de pendência do Caso Rhodia TAC 249/93, referente 
aos procedimentos adotados quanto ao acompanhamento de saúde dos trabalhadores 
contaminados. Além de assuntos ambientais e trabalhistas a falta no cumprimento da 
realização dos exames semestrais é o que mais têm prejudicado as pessoas 
contaminadas por hexaclorobenzeno (HCB = C6Cl6).  
 
� Visita à Secretaria de Saúde de São Sebastião-SP. 
 
No dia 24-06-09 membros da ACPO estiveram em visita ao município de São 
Sebastião para em companhia do Dr. Paulo Coelho reunir-se com representantes da  
Secretaria de Saúde do Município de São Sebastião  a fim de tratar de detalhes sobre o 
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possível estabelecimento de um protocolo de atendimento e acompanhamento da 
saúde dos moradores expostos aos contaminantes químicos derivados de petróleo 
descartados de forma irregular na década de 1970 indicando ser responsabilidade da 
empresa  PETROBRÁS, estes contaminantes estão presentes na área ocupada e 
urbanizada do bairro de Itatinga e adjacências. A não presença do Sr. Secretário á 
reunião fez com este assunto fosse transferido para uma data posterior a ser definida 
empossamos contar com a presença de Secretário de Saúde . 
 
JULHO 
 
� Reunião com equipe de profissionais do HC que atende aos intoxicados por 
Mercúrio. 
 
Membros da ACPO estiveram no dia 14 em visita ao Hospital das Clínicas em São 
Paulo juntamente com trabalhadores, membros diretores da AEIMM, e Dra. Cecília 
Zavariz para em  reunião com equipe responsável pelo acompanhamento de saúde dos 
trabalhadores contaminados por mercúrio para tratarem de questão que envolve a 
possibilidade de que este serviço venha ser  interrompido. 
 
� Reunião do Coletivo de Associações. 
 
No dia 15 foi realizada na sede da ACPO a reunião das Associações com 
representantes da ATESQ, AEIMM, ASSODESEG, Comissão de Saúde do Sindicato 
dos Químicos de Campinas e a Dra. Cecília Zavariz para tratar da possibilidade de 
criação do coletivo Nacional de Associações. 
 
AGOSTO 
 
� Estudo Epidemiológico na População Residente na Baixada Santista 
 
Membros da ACPO participaram no dia 06 da apresentação do relatório de Estudo 
Epidemiológico na População Residente na Baixada Santista – Estuário de Santos: 
Avaliação de Indicadores de Efeito e de Exposição a Contaminantes Ambientais sob 
coordenação do Prof. Dr. Alfésio Luís Ferreira Braga da UNISANTOS em  parceria 
com:  Núcleo de Estudos Em Epidemiologia Ambiental – FMUSP; Instituto de 
Biofísica Carlos Chagas Filho – UFRJ; Centro de Estudos de Cultura Contemporânea 
– CEDEC e Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN . 
http://www.unisantos.br/upload/menu3niveis_1258486195098_relatorio_final_estuario_completo.p
df - (16MB) 
 
� Medição de das quantidades de mercúrio atmosférico em áreas vizinhas à 
APLIQUIM. 
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Em 17 de agosto de 2009, membros da ACPO juntamente com Dra. Cecília Zavariz 
da SRT/Capital, estiveram no município de Paulínia/SP para acompanhar as medições 
do mercúrio atmosférico que estava sendo efetuada pela equipe do CETEM, na área e 
outros locais adjacentes à empresa APLIQUIM. Não se pode verificar a todas as 
medições que seriam feitas em função dos equipamentos não estarem ainda operando, 
mas numa única medição que se pode acompanhar, onde se verificou que mesmo que 
feitas numa posição distante da empresa e com ventos desfavoráveis para a medição 
(em direção da empresa) apresentaram quantidades detectáveis de mercúrio presente 
no ar atmosférico. 
http://www.acpo.org.br/mercurio/medicao.jpg  
 
SETEMBRO 
 
� Fundo sobre Saúde e Poluição (HPFUND) – Inventário Global sobre Áreas 
Contaminadas 
 
Entre 3 a 5 de setembro de 2009, membro da ACPO participou em Lima no Peru da 
apresentação do projeto denominado Inventário Global de sites Contaminados. Este 
projeto é parte do Projeto Health and Pollution Fund (HPFund) mantido pelo Institute 
Blacksmith. Para mais informações visite: http://www.blacksmithinstitute.org/  
 
� Reunião com o Secretário de Saúde de São Sebastião-SP. 
 
Membros da ACPO estiveram no município de São Sebastião na companhia do Dr. 
Paulo Coelho para em reunião com o Sr. Secretário de Saúde para tratar de assuntos 
referentes à pendências da reunião ocorrida em 24-06-2009 qual o Sr. Secretário não 
pode estar presente onde a pauta de discussões se referem ao acompanhamento de 
saúde da população exposta a compostos tóxicos derivados de petróleo cuja a origem 
provem de descartes de operações do terminal de descarga de petróleo da empresa 
PETROBRÁS.  
 
� Reunião do Coletivo de Associações. 
 
No dia 17-09-09 foi realizada nas dependências da ACPO, mais uma reunião com as 
Associações, presentes a: AEIMM – Associação dos Expostos e Intoxicados por 
Mercúrio Metálico; ATESQ - Associação de Trabalhadores Expostos à Substâncias 
Químicas; ABREA – Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto; ASSODESEG 
– Associação Solidária em Defesa dos Direitos dos Segurados do INSS; Comissão de 
Saúde do Sindicato Unificado dos Químicos de Campinas, Osasco,Vinhedo e 
Regiões; e Dra. Cecília Zavariz para entre outros assuntos de interesse dos 
trabalhadores contaminados, apreciar a apresentação da Cartilha “Intoxicação no 
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Local de Trabalho” e uma segunda rodada de discussões para a criação do coletivo 
Nacional de Associações. 
 
� Encontro Preparatório para  a 1ª CNSA – Conferência Nacional de Saúde 
Ambiental. 
 
Membros da ACPO estiveram no dia 22-09-09 nas dependências da Secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo para participar do encontro estadual preparatório das 
etapas de São Paulo (Municipais, Regionais e Estadual) da 1ª Conferencia Nacional 
de Saúde Ambiental. Nesta reunião foi possível ter uma visão geral da sistematização 
da CNSA. 
 
� Vista à SEMA de Guarujá. 
 
Membros da ACPO estiveram no dia 25-09-09 em visita à Secretaria  de Meio 
Ambiente de Guarujá para uma visita ao novo Secretário do Meio Ambiente o Eng. 
Élio Lopes para conhecer o plano de trabalho da Secretaria. 
  
� I Conferência Municipal de Saúde Ambiental de Santos. 
 
No dia 26-09-09 a ACPO participou da 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental 
de Santos, etapa da 1ª Conferencia Nacional de Saúde Ambiental (1ª CNSA) realizada 
nas dependências da Associação dos Médicos de Santos. 
http://www.acpo.org.br/cnsa_2009/santos/info.htm 
 
� I Conferência Municipal de Saúde Ambiental de Cubatão. 
 
No dia 28-09-09 a ACPO participou da 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental 
de Cubatão, etapa da 1ª Conferencia Nacional de Saúde Ambiental (1ª CNSA), 
realizada nas dependências do hospital Modelo. 
http://www.acpo.org.br/cnsa_2009/cubatao/relato.pdf 
 
� CPI sobre Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo. 
 
No dia 29-09-09 membros da ACPO estiveram presentes na Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo para assistir Audiência Pública da CPI que trata de áreas 
contaminadas no Estado de São Paulo, onde foi ouvida a empresa Shell Química em 
face da contaminação por compostos Organoclorados e outros químicos causada por 
esta empresa na região de Paulínia/SP. Em destaque houve uma grande explanação 
sobre a contaminação de trabalhadores desta empresa. 
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OUTUBRO 
 
� Palestra no CEFAS para alunos do Colégio Equipe de São Paulo. 
 
No dia 01-10-09 membros da ACPO realizaram palestra sobre a contaminação 
ambiental e a contaminação dos trabalhadores causada pela empresa Rhodia em 
Cubatão/SP. O Evento foi realizado no CEFAS em Santos e é parte do projeto para os 
alunos do 2º ano do Colégio Equipe, denominado: “É Possível Viver (s) em Cubatão” 
 
A ACPO participa desta atividade há mais de 12 anos. Os alunos efetuam um trabalho 
multidisciplinar (laboratório e campo) em cima das questões que envolvem o parque 
industrial de Cubatão. Posteriormente faz apresentação de ensaio sobre a questão a 
escola em São Paulo com a presença dos pais e são convidados todos os envolvidos 
no Projeto. 
http://www.acpo.org.br/equipe/equipe_2009.pdf  

http://www.acpo.org.br/mercurio/painel_equipe.JPG  

 
� Palestra da ACPO na SIPAT – SUCEN do Município de Araçatuba-SP. 
 
A ACPO esteve nos dias 14 e 15-10-09 no município de Araçatuba -SP a convite dos 
funcionários e membros da CIPA da SUCEN de Araçatuba, para participar da SIPAT 
onde foram realizadas palestras sobre riscos químicos, contaminação e intoxicação 
humana. 
http://www.acpo.org.br/sucen/sucen_2009.pdf 
 
� Etapa Regional da CNSA em Sorocaba. 
 
No dia 15-10-09 a ACPO esteve no município de Sorocaba participando de uma das 
etapas da pré-conferência regional da 1º Conferência Estadual de Saúde Ambiental. 
Uma das etapas da 1ª CNSA. (conferencia nacional de saúde ambiental) 
http://www.acpo.org.br/cnsa_2009/pre_conferencia/pre_cesa_sorocaba.pdf  

 
� Palestra da ACPO no Município de Andradina-SP. 
 
A ACPO esteve nos dias 19 e 20-10-09 no município de Andradina-SP também a 
convite da CIPA de Araçatuba para realizar palestras semelhantes as da semana 
anterior em Araçatuba fechando assim o ciclo de palestras e a SIPAT- SUCEN 2009.  
http://www.acpo.org.br/sucen/sucen_2009.pdf 
 
� Etapa Estadual da CNSA 
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A ACPO esteve em 27 e 28-10-09 em São Paulo participando da 1ª Conferência 
Estadual de Saúde Ambiental, onde conquistou uma vaga de delegado para a 1ª 
CNSA. 
http://www.acpo.org.br/cnsa_2009/estadual_sp/jornal final site.pdf  

http://www.acpo.org.br/cnsa_2009/estadual_sp/diretrizes_estadual.pdf  

http://www.acpo.org.br/mercurio/painel_estadual.JPG  

 
NOVEMBRO 
 
� II Curso de Atualização “Doenças Crônicas Agentes Tóxicos Ambientais. 
 
A ACPO em 06-11-2009 participou do Seminário das Associações no âmbito do II 
Curso de Atualização “Doenças Crônicas e Agentes Tóxicos Ambientais – DCATA” 
sob Coordenação da Dra. Marcília Medrado. A ACPO apresentou um preâmbulo 
sobre as questões globais que envolvem o mercúrio e em seguida discorreu sobre o 
caso Rhodia. Neste evento também estiveram presentes representantes da AEIMM e 
ABREA. 
http://acpo.org.br/dcata_2009.pdf  

 
� COMDEMA do Guarujá diz não à Incineração 
  
Numa concorrida reunião de alto nível ocorrida no dia 09-11-09 nas dependências do 
plenário da Câmara de Vereadores do Município de Guarujá/SP, os Srs. (as) 
Conselheiros (as) do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – 
COMDEMA depois de importantes discussões aprovaram as seguintes propostas: 1) 
REJEITAM definitivamente o processo de incineração no município de Guarujá, bem 
como se posicionou contra a sua instalação em qualquer outra cidade da Baixada 
Santista. 
 
Para ler mais acesse: 
http://www.acpo.org.br/INCINERACAO/01_SAO_PAULO/11_condema_guaruja.pdf  
 
� Resíduos contendo Mercúrio da Produção de cloro-soda Gera Ação Civil 
Pública no Estado do Rio de Janeiro 
 
No dia 11 de novembro de 2009 a ACPO circulou noticia sobre os resíduos contendo 
mercúrio da produção de uma empresa de cloro-soda de São Paulo que gerou uma 
Ação Civil Pública no Estado do Rio de Janeiro. 

 
O Ministério Público Federal através da Procuradoria da República no 
Município de São João do Miriti, com jurisdição territorial até Belford 
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Roxo, propõem Ação Civil Pública em desfavor de TRIBEL - Tratamento 
de resíduos Industriais de Belford Roxo S.A. sediada no Estado do Rio de 
Janeiro, em função de ter recebido resíduos da produção de cloro-soda 
contendo mercúrio, em desacordo com a legislação. Os resíduos são 
proveniente da empresa CARBOCLORO S/A - Indústrias Químicas sediada 
em Cubatão no Estado de São Paulo. 
  
Na Ação também são requeridos: o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e o INEA - Instituto Estadual 
do Meio Ambiente, vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente do 
Rio de Janeiro. E tem como principal objetivo à regularização do processo 
de licenciamento do empreendimento TRIBEL e a reparação através de 
compensação ambiental.  
  
Entre os pedidos a ACP formulada pelo MPF assinada pelo Exmo. Sr. 
Procurador da República Dr. Renato de Freitas Souza Machado requer que: 
se condene solidariamente os réus ao pagamento de compensação ambiental 
no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) ao Município de Belford 
Roxo a serem utilizados para financiamento de projetos de proteção 
ambiental, em virtude da remessa de 80 toneladas de resíduos perigosos 
[MERCURIAIS], sem licença do órgão federal, e contrariamente ao que 
determina a lei. 
  
Para ter acesso a inicial: 
http://www.acpo.org.br/mercurio/mpf_acpo_tribel.pdf    
(requer banda larga arquivo 58MB) 
  

� Audiência Pública da CPI dos Danos Ambientais. 
 
A ACPO participou em 17-11-2009 a convite da Câmara Municipal de São Paulo de 
Audiência Pública convocada pela Comissão Parlamentar de Inquérito dos Danos 
Ambientais. A empresa Sylvania foi convocada a depor e prestar esclarecimento com 
respeito à contaminação Ambiental e dos trabalhadores contaminados por Mercúrio 
em suas instalações. Porém a empresa enviou um advogado que não possuía 
conhecimento sobre os fatos e aos questionamentos feitos pelos parlamentares. Então 
este representante foi dispensado e a comissão remarcou para o dia 24-11-2009 onde 
esperavam ter presente um membro responsável  da empresa que possa responder às 
questões formuladas. 
http://www.acpo.org.br/sylvania/convite_cpi_danos.pdf 

http://www.acpo.org.br/sylvania/oficio_cpi_dano.pdf 

http://www.acpo.org.br/sylvania/sylvania%20rep.pdf 
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http://www.acpo.org.br/sylvania/mp_sylvania.pdf 

 
� Pedido de Providências de ex-funcionário contaminado pela da Empresa 
Rhodia 
 
No dia 11-11-2009, a ACPO, por entender como sendo um sério caso que: 1. 
contribui para a manutenção do nefasto silêncio epidemiológico; 2. ser uma negativa 
de assistência médica prevista em acordo judicial; 3. ser um problema que extrapola a 
esfera individual e coletiva prejudicando até mesmo a saúde pública, acatou e 
encaminhou pedido de providências de ex-funcionário da empresa Rhodia 
contaminado por hexaclorobenzeno na unidade química de empresa em Cubatão. 
http://www.acpo.org.br/caso_rhodia/mp_fadz.pdf 
 
� Reportagem da TV Record. 
 
A ACPO esteve no dia 24-11-2009 acompanhando a equipe de reportagem da TV 
Record para entrevistar parentes de trabalhadores da Rhodia falecidos em 
conseqüência da contaminação por HCB e outros compostos Organoclorados 
produzidos pela empresa, esta emissora pretende editar um programa especial de 
reportagem abordando a Contaminação da Rhodia.  
 
� Audiência Pública da CPI dos Danos Ambientais.  
 
A ACPO esteve em 24-11-2009 presente à segunda convocatória para a Audiência da 
CPI dos Danos Ambientais. Desta vez a empresa enviou um Técnico em Segurança 
do Trabalho como seu representante e este também não soube responder ao que lhe 
foi perguntado, mais uma vez a CPI optou por dispensar mais este representante e 
com base nos depoimentos das Dras. Marcília Medrado e Cecília Zavariz que 
acompanham os trabalhadores contaminados por mercúrio da empresa Sylvânia, já há 
alguns anos,  a CPI propôs ao advogado da empresa que levasse um apelo para que a 
empresa tratasse com mais respeito a situação na qual se encontram os trabalhadores 
contaminados, e também solicitou alguns documentos técnicos para as Dras Medrado 
e Zavariz. 
http://www.acpo.org.br/sylvania/convite_cpi_danos.pdf 

http://www.acpo.org.br/sylvania/oficio_cpi_dano.pdf 

http://www.acpo.org.br/sylvania/sylvania%20rep.pdf 

http://www.acpo.org.br/sylvania/mp_sylvania.pdf 

 
� Reportagem da TV Record. 
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A ACPO esteve no dia 25-11-2009 acompanhado a equipe de reportagem em visita à 
Área do Quarentenário na Área Continental do Município de São Vicente para colher 
imagens e entrevista com moradores que residem nesta região contaminada. 
 
� Reunião do Coletivo de Associações em Campinas. 
 
A ACPO esteve em 27-11-2009 na sede do Sindicato dos Químicos Unificados de 
Campinas Osasco, Vinhedo e Regiões para se reunir com as Associações: AEIMM – 
Associação dos Expostos e Intoxicados por Mercúrio Metálico; ATESQ - Associação 
de Trabalhadores Expostos à Substâncias Químicas; ABREA – Associação Brasileira 
dos Expostos ao Amianto; ASSODESEG – Associação Solidária em Defesa dos 
Direitos dos Segurados do INSS; Comissão de Saúde do Sindicato Unificado dos 
Químicos de Campinas, Osasco,Vinhedo e Regiões; e Dra. Cecília  Zavariz da 
SRT/Capital, para juntos elaborarem a minuta sobre os parâmetros do futuro Coletivo 
de Entidades e também para participar do evento de lançamento da Cartilha 
“Intoxicação no Local de Trabalho”. Durante as atividades a ACPO também falou 
sobre programa Global do mercúrio e distribui a cartilha “Saúde sem Mercúrio” 
http://www.acpo.org.br/mercurio/associacoes_hg.pdf   

http://www.acpo.org.br/mercurio/cartilha_hg.pdf  

http://www.acpo.org.br/mercurio/saude_livre_hg.jpg 

http://www.acpo.org.br/mercurio/painel_campinas.JPG  

 
� Reportagem da TV Record. 
 
A ACPO esteve no dia 30-11-2009 acompanhado a equipe de reportagem em visita à 
Área do Parque das Bandeiras na Área Continental do Município de São Vicente para 
colher imagens e entrevista com moradores que residem nesta região também 
contaminada pela empresa Rhodia. 
 
Dezembro 
 
� Audiência Pública na Câmara Municipal de Santos Retoma o Caso Rhodia. 
 
A ACPO esteve em 01-12-2009 participou da Audiência Pública Convocada pelos 
Vereadores de Santos para obter informações atualizadas e debater e sobre a 
Contaminação Promovida pela empresa Rhodia na baixada Santista, neste evento 
ouve a oportunidade de os trabalhadores contaminados narrarem os seus problemas e 
suas perspectivas e indignações em face ao descaso de com a empresa Rhodia trata 
tudo isso. 
http://www.acpo.org.br/caso_rhodia/camara_rhodia.pdf  
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� Reunião das Associações no escritório de Advocacia “Alino & Roberto e 
Advogados” em Brasília-DF. 
 
A ACPO esteve em 09-12-2009 juntamente com as Associações do futuro Coletivo de 
Entidades em Brasília no Distrito Federal no escritório de advocacia “Alino & 
Roberto e Advogados” onde estas Associações fizeram suas apresentações e puderam 
conhecer as estruturas deste escritório. 
http://www.acpo.org.br/mercurio/painel_associacoes.JPG 
 
� I Conferência Nacional de Saúde em Brasília-DF. 
 
A ACPO esteve entre os dias 09 e 12-12-2009 participando da  I CNSA – I 
Conferência Nacional de Saúde Ambiental em Brasília – Distrito federal que 
contando com a ajuda e participação das Associações foi possível efetuar um trabalho 
visando elevar a consciência sobre riscos do mercúrio e outros químicos. Foi 
apresentado banneres, faixas, distribuindo material e trocada muita informação com 
os delegados e participantes do evento. A agenda do Mercúrio foi facilitada pelo 
Projeto do Mercúrio (Fase V) mantido pelo Zero Mercury Working Group. O 
relatório das atividades poderá ser acessado em breve em: 
http://www.acpo.org.br/mercurio/fase_v_2009.pdf 
 
� Ações contra o poluidor processo de Incineração 
 
Ações da ACPO realizadas em anos anteriores e em 2009 
http://www.acpo.org.br/INCINERACAO 
 
 
� Em se tratando de substâncias e agentes químicos prevenir-se da exposição é o 
único remédio. É o caso em que prevenir é melhor que remediar.  
 
A Dra. Sônia Hess nos escreve em 22-12-2009. 
  
Eu não suporto mais saber que vocês e que nossas crianças estão sendo maciçamente 
envenenados, e que o câncer, suicídios e malformações congênitas se espalham pelo 
Brasil como uma epidemia, uma maldição, sem que as pessoas percebam que os 
venenos que estão consumindo, em grande parte, explicam esta tragédia. 
 
Se vocês quiserem me ajudar a ter um pouco de sossego, peço que façam e divulguem 
o que sugiro a seguir: 
 

1) Não bebam água da torneira; 
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2) Não comam qualquer alimento quente ou gorduroso acondicionado em 
contato com plásticos; 
 
3) Não comprem salgadinhos ou outros alimentos contendo glutamato. 
Apesar desta substância ser proibida em alimentos infantis (causa danos ao 
cérebro das crianças), muitos pais oferecem este veneno a seus filhos, 
quando não lêem os rótulos dos alimentos que fornecem a eles; 
 
4) Não ofereçam balas ou alimentos coloridos artificialmente as crianças. 
muitos dos corantes utilizados em alimentos industrializados  já foram 
proibidos em outros paises. além disso, mesmo os aparentemente inofensivos 
representam riscos, porque são importados (da China, muitos...) e o seu 
controle de qualidade, no Brasil é precaríssimo. Não é possível analisar tudo, 
inclusive, porque os custos inviabilizam qualquer garantia de controle; 
 
5) Acredite, os cosméticos são perigosíssimos!!! simplesmente, livre-se 
deles; 
 
6) Tudo o que você gastar a mais para evitar os produtos industrializados e 
envenenados, vai poupar em sofrimento e tratamentos médicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACPO DEZEMBRO 2009 
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