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Resumo das Atividades de 2010 
 

 

 

 

1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE AMBIENTAL  

 

Entre os dias 9 e 12 de dezembro de 2009 foi realizada a 1ª Conferência Nacional de 

Saúde Ambiental. Para acompanhar a participação da ACPO e da União das Associações 

acesse os links abaixo  

 

Trajetória da ACPO nas etapas da Conferência: 

http://www.saudesocioambiental.com.br/arquivos/pagina-institucional/boletim-

informativo/2010/conferencia-cnsa-2009.pdf 

 

Encaminhamentos a serem dados pelos delegados de Santos/SP: 

http://www.saudesocioambiental.com.br/arquivos/pagina-institucional/boletim-

informativo/2010/conferencia-reuniao-delegados-santos.pdf 

 

 

Presidente de Conselho de Saúde de Santos/SP, no exercício da sua autoridade conferida 

pelo sistema democrático decide e responde aos Delegados da Conferência de Saúde 

Ambiental pela cidade de Santos/SP, sem discutir e ouvir em plenária do Conselho.  

 

Para acessar o ofício de 12/01/2010: 

http://www.saudesocioambiental.com.br/arquivos/pagina-institucional/boletim-

informativo/2010/conferencia-oficio-0027-gab-sms.pdf 
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SOMENTE O PETRÓLEO É NOSSO? 

 

O petróleo é nosso, porém, as doenças decorrentes, os danos ambientais e sociais 

também!!!  

 

 

>>>>>>> Caso Leninha <<<<<<< 

 

Petrobrás impõem pressão sobre trabalhadora com problemas de saúde que luta pelo seu 

direito a vida e dignidade:  

 

1 - Demitiu a trabalhadora injustamente, e o que tudo indica de maneira ilegal.  

2 - Cortou toda assistência médica e todos os remédios a que faz uso, que vinha garantido 

estabilidade do quadro de saúde.  

 

Basta agora aos dirigentes da excelsa empresa explicarem para a opinião pública o que 

pretende conseguir com esta atitude. A Petrobrás com a palavra!!!!  

 

Para entender e acompanhar melhor o caso visite o blog: 

http://www.questaodedignidade.blogspot.com 

 

 

Senhoras e Senhores,  

 

Pedimos a gentileza para que todos visitem o blog sobre o Caso da 

pressão que sofre a companheira Leninha imposta pela empresa 

Petrobrás. Verifiquem a situação por qual está passando a nossa 

digníssima amiga da AEPETRO e assim disparem para quantos forem 

possíveis da sua lista de e-mails, pois a divulgação é muito importante 

para que possamos buscar coibir atitudes deste tipo por parte das 

Empresas contra os trabalhadores. Trabalhador não é material 

descartável!  

 

 

 

>>>>>>> Caso Baía de Guanabara <<<<<<< 

 

No dia 18 de janeiro de 2010, completou 10 anos da maior Catástrofe Ambiental na 

história do Brasil, dia em que o "Grupo Homens do Mar", organizou um grande Ato com 

várias Entidades e Lideranças de Pescadores da Baía de Guanabara em frente ao prédio 

da Petrobrás na Av. Chile, Centro do Rio de Janeiro.  

 

Lá os pescadores reunidos em protestos foram recebidos por Diretores e Gerentes ligados 

ao Gabinete do Presidente da Petrobrás "Sergio Gabriele"; em reunião ficou acertado a 

criação de uma mesa de diálogo com os Pescadores e a Petrobrás, assim marcado um 

próximo encontro para a semana seguinte, onde será dado uma primeira resposta as 

reivindicações dos pescadores.  

 

Clique aqui para ler mais sobre o caso 
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I SEMINÁRIO DE SAÚDE SOCIOAMBIENTAL 

 

A equipe do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde Socioambiental do Curso de 

Serviço Social da UNIFESP – Campus Baixada Santista (NEPSSA), tem como proposta, 

além de sua dinâmica interna que compõe o processo de formação profissional, pensar e 

promover o debate de questões pertinentes ao universo da temática da Saúde 

Socioambiental.  

 

Dessa forma, externamos nosso convite a comunidade, profissionais, docentes e discentes 

para participar do I Seminário de Saúde Socioambiental, que será realizado no dia 18 de 

novembro de 2010, das 13:30 às 22:00 horas, no anfiteatro da UNIFESP, localizado na 

Av. Saldanha da Gama, nº 89, Ponta da Praia, Santos/SP.  

 

NEPSSA – UNIFESP – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde Socioambiental 

UNIFESP – Baixada Santista  

 

 

Acesse o FOLDER no anexo ou em: 

http://www.saudesocioambiental.com.br/arquivos/pagina-institucional/boletim-

informativo/2010/seminario-saudesocioambiental-folder.pdf 

 

Acesse o CARTAZ no anexo ou em: 

http://www.saudesocioambiental.com.br/arquivos/pagina-institucional/boletim-

informativo/2010/seminario-saudesocioambiental-cartaz.pdf 

 

 

INSCRIÇÕES:  

http://dpdphp.epm.br/acad/siex/index.htm (existindo vagas, inscrições no local) 
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