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� Em 26 de setembro de 2009 ocorreu a 1ª Conferencia de Saúde Ambiental do Município de 
Santos/SP. O período entre a publicação do decreto Estadual e Municipal para organizar e 
realizar a Conferencia de Santos foi aproximadamente de uma semana. Desta maneira não houve 
tempo suficiente para preparar todo material. O modelo de Conferência adotado pela 
Organização Nacional a nosso ver engessou todo o processo, pois no âmbito dos municípios 
somente se poderiam aprovar 3 diretrizes e duas ações para cada diretriz. Assim, por exemplo, as 
propostas como banimento do uso do mercúrio, amianto, entre outras e o apoio à posição 
brasileira para criação de instrumento internacional, bem como um apelo para por em prática as 
ações voluntárias visando a redução das emissões e a eliminação dos usos do mercúrio que 
apesar de apresentada e aprovadas durante as Conferências, não chegaram nas etapas posteriores. 
Nesta ocasião foi distribuída a cartilha “Saúde Livre de Mercúrio”. 
http://www.acpo.org.br/cnsa_2009/santos/info.htm  
 
� Em 28 de setembro de 2009 ocorreu a 1ª Conferencia de Saúde Ambiental do Município de 
Cubatão/SP. Não fugindo à regra a agenda extremamente apertada não possibilitou uma 
preparação mais adequada de material. Está Conferência trazia uma minuta de temas que 
deveriam ser debatidos pelos participantes, porém como o tempo foi extremante exíguo não 
houve tempo para novas inserções durante os grupos de trabalho. As propostas da ACPO foram 
passada posteriormente por e-mail e aprovadas, porém a exemplo da Conferência de Santos 
várias propostas que foram aprovadas não chegaram até a fase Regional da Conferência, como 
por exemplo a proposta de número 10 - Que o Governo federal fomente e implemente as medidas 
voluntárias aprovadas no âmbito do PNUMA para a eliminação dos usos do mercúrio e 
mantenha a posição para a eliminação global dos usos desta substância no âmbito das 
negociações intergovernamentais que construirá o instrumento legal internacional para regular 
o assunto no próximo período. Nesta ocasião foi distribuída a cartilha “Saúde Livre de 
Mercúrio”. 
http://www.acpo.org.br/cnsa_2009/cubatao/relato.pdf 
 
� No dia 15 de outubro de 2009 participamos da Pré-Conferência Regional de Abrangência 
Estadual de Saúde Ambiental realizada no município de Sorocaba/SP. Como explicado 
anteriormente sobre o formato das Conferências, em Sorocaba não foi diferente, seguindo a 
determinação da Organização Nacional o processo foi demasiadamente orientado o que 
inviabilizou o aparecimento de novas idéias e novos horizontes dentro de um cenário global 
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preocupante quanto à liberação paulatina de substâncias tóxicas no meio ambiente e a 
preocupante exposição humana experimentada pela atual civilização. Desta maneira as 
discussões se fecharam em temas pré-definidos, vindo das Conferências municipais. Durante o 
Evento distribuímos para a grande maioria dos Delegados de diversas cidades as cartilhas: “Uma 
solução Global para o Mercúrio”; “Saúde Livre de Mercúrio” e “Mercado do Mercúrio”. 
http://www.acpo.org.br/cnsa_2009/pre_conferencia/pre_cesa_sorocaba.pdf  
 
� Nos dias 27 e 28 de outubro de 2009, participamos da Etapa Estadual da 1ª Conferência 
Nacional de Saúde Ambiental. Como dissemos o formato proposto pela Organização Nacional 
foi ruim, pois provocou um engessamento em todo um processo que deveria se primar em 
fomentar a troca de idéias visando extrair dos participantes os novos horizontes para as políticas 
públicas sobre o assunto. Durante as sistematizações das propostas que haviam sido aprovadas, 
eram feitas mudanças que na maioria das vezes não agradavam aos participantes. Foi uma 
Conferência de difícil condução, porém sempre que exigida era garantida a palavra. Esperamos 
que seja um passo inicial para que em breve possamos desenvolver os temas mais urgentes da 
Saúde Ambiental, sobretudo em função da exposição química global que experimenta a atual 
civilização, a exemplo do mercúrio. Durante o Evento distribuímos para a grande maioria dos 
Delegados de diversas cidades de todo Estado as cartilhas: “Uma solução Global para o 
Mercúrio”; “Saúde Livre de Mercúrio” e “Mercado do Mercúrio”.       
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  
 
� Entre os dias 09 e 12 de dezembro de 2009 participamos da última etapa da Conferência 
Nacional de Saúde Ambiental (1ª CNSA). Através do ofício n.º 090923_I-CNSA, datado de 
23/09/2009 (1), solicitamos junto à comissão organizadora da 1ª CNSA (composta pelos 
Ministérios da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e Ministério das Cidades) obter espaço para 
realizar duas oficinas durante o evento, aproveitando a presença de pessoas interessadas no 
assunto vindos de todo Brasil, a saber: 01)“MERCÚRIO PROBLEMAS E SOLUÇÕES” e 02) 
“EM BUSCA DE UMA OPÇÃO SUSTENTÁVEL PARA A CRISE DA GERAÇÃO E 
DESTINAÇÃO DO LIXO E DOS RESÍDUOS”. Também no mesmo ofício foi solicitado um 
estande para que as Associações pudessem expor seus banneres, distribuir material e sensibilizar 
as pessoas sobre as questões relacionadas ao mercúrio e outras substâncias químicas. 
 
Não houve uma resposta formal, porém após algumas ligações buscando obter resposta foi dito 
que provavelmente não haveria espaço para oferecer estandes e nem para realização das oficinas. 
Apesar de estar claro que havia tempo e espaço, considerando o programa que estava sendo 
apresentado.  
 
Não havendo uma resposta final formal da Organização Nacional, as Associações ACPO [SP], 
AEIMM [SP] – ABREA [SP] – ATESQ [SP] – ASSODESEG [SP], com apoio da AMAR [PR], 
APROMAC [PR] e da Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Sindicato dos Químicos 
Unificados de Campinas e Região [SP], resolveram providenciar uma tenda que seria montada 
nas proximidades do Evento e ali realizaríamos o contato com os Delegados e Convidados que 
estivessem em trânsito paras as atividades da Conferência. Porém, ocorreu um infeliz 
acontecimento, o falecimento de um colega ex-trabalhador contaminado da empresa Shell, na 
véspera da viagem, e assim não foi possível levar a tenda,  Não obstante com uma equipe ainda 
que reduzida em função da triste ocorrência, conseguimos embarcar os banneres, faixas, 
panfletos e cartilhas. 
 
Durante as etapas municipal e estadual da 1ª CNSA conseguimos eleger dois Delegados: os Srs 
Jeffer Castelo Branco (ACPO) e Valdivino Santos Rocha (AEIMM).  Fizeram parte da equipe 
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que foi à Brasília o Srs. Marcio Antonio Mariano da Silva (ACPO), Antonio de Marco Rasteiro e 
Mauro Bandeira da (ATESQ), a Sra. Cecília Zavariz (AEIMM), Zuleica Nycz (APROMAC) e 
Eliezer João de Souza (ABREA).  Articulamos ainda com o Sr. Adaison Pereira Moura da 
AVICCA e Odesson Alves Ferreira da AV Césio 137, com quem conversamos sobre a criação 
de uma Rede Virtual em Saúde Ambiental para futuramente criarmos uma Coalizão Nacional de 
Entidades da Sociedade Civil para tratar do tema Saúde Ambiental e Segurança Química.     
 
 Houve falhas no processo de organização da 1ª CNSA, pois mais de 500 delegados ficaram sem 
lugar para hospedagem quando desembarcaram em Brasília/DF no dia 08 de dezembro de 2009 
(2). Foi explicado que o Tribunal de Contas da União determinou o cancelamento do contrato 
com a empresa que estava encarregada no fornecimento de parte da estrutura por falta do 
processo de licitação que é obrigatório pelas leis brasileiras. Desta maneira os delegados de 
quase todos os Estados tiveram que passar a noite no aeroporto de Brasília, onde a falta de 
informação por diversas horas levou os Delegados de vários estados brasileiros a iniciar um 
protesto pacífico que durou a noite toda. 
 
Aproximadamente à meia noite o Ministro das Cidades foi até o aeroporto, não dando uma 
solução ao caso, mas ficando junto com os Delegados até aproximadamente 04h00 da manhã 
tentando resolver a situação. Porém a solução somente veio às 12h00 do dia seguinte, depois que 
a metade dos Delegados terem aceitado se deslocar para outros municípios distantes até 40 km 
do local do Evento em condições não ideais. Cerca de 60 táxis foram chamados para levar os 
Delegados (que não aceitavam as péssimas condições oferecidas), até o local de evento e de lá 
foram distribuídos vagarosamente para os hotéis próximos que disponibilizavam vagas. Com 
este problema foram praticamente perdidos dois dias de evento.  
 
Não obstante, logo no segundo dia da Conferência conseguimos um espaço na entrada do local 
onde fixamos nossos banneres e iniciamos o contato com o público dialogando e distribuindo 
material sobre o mercúrio. Ainda foram apresentados materiais sobre o caso Shell, Amianto e 
Chumbo nas Tintas (4). Em função da grande atenção do público, fomos procurados pelos 
organizadores que ofereceram um espaço em uma grande tenda que comportava vários estandes 
que divulgavam apenas matérias de governo. Na parte da tarde então ocupamos o espaço que foi 
nos oferecido (5). 
 
O trabalho de elevação da percepção foi muito importante, pois foi possível estender dois 
banneres salientando as atividades do ZMWG no âmbito do Programa Global do Mercúrio (6), 
duas faixas sobre os trabalhadores contaminados pelo mercúrio congregados na AEIMM, um 
banner sobre Saúde sem Mercúrio dirigido pela Dr. Cecília Zavariz e apoiado pela ACPO, 
AEIMM, ZMWG e demais ONGs (7) e um banner do projeto Tinta sem Chumbo apresentado 
pela Sra. Zuleica Nycz. 
 
Durante os três dias de evento foram distribuídos os seguintes materiais:  as cartilhas “Uma 
solução Global para o Mercúrio” (8); “A insustentabilidade das células de mercúrio e amianto na 
produção de cloro álcalis e seus impactos no território brasileiro” (9); “Mercúrio – A bomba 
relógio tóxica” (10); “Mercado do Mercúrio” e “Saúde Livre de Mercúrio” (11). Ainda em 
parceria foram distribuídas: a cartilha sobre a SAICM, Chumbo nas Tintas, Gerenciamento de 
Óleos Lubrificantes Usados ou Contaminados, além de Jornais e Folderes sobre o amianto e o 
caso Shell.  
 
Das atividades da 1ª CNSA também foram aprovadas duas moções sobre mercúrio (12), e 
colhido diversas assinaturas em apoio a Campanha Saúde Sem Mercúrio (13). Os e-mails 
anotados estarão recebendo  o folder da campanha para que possam replicar nos Estados de 
origem.  Ao final segue o link do Produto Final da 1ª CNSA (14). O grupo que participou da 
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etapa Nacional da 1ª CNSA pretende fazer uma avaliação mais detalhada sobre a Conferência e 
sobre as propostas que foram aprovadas. Esta avaliação será disponibilizada ao público.  
(01) - http://www.acpo.org.br/cnsa_2009/oficio_090923_I_cnsa.pdf 
(02) - http://www.acpo.org.br/mercurio/painel_chegada.JPG  
(03) - http://www.acpo.org.br/mercurio/painel_associacoes.JPG  
(04) - http://www.acpo.org.br/mercurio/painel_cnsa_1.JPG  
(05) - http://www.acpo.org.br/mercurio/painel_final.JPG  
(06) - http://www.acpo.org.br/mercurio/baneres_2.JPG  
(07) - http://www.acpo.org.br/mercurio/banner_saude_sem_hg.jpg  
(08) - http://www.acpo.org.br/mercurio/cartilha_hg.pdf 
(09) - http://www.acpo.org.br/cartilha/hgzero.htm 
(10) - http://www.acpo.org.br/campanhas/mercurio/bomba_relogio/atualizado.htm 
(11) - http://www.acpo.org.br/campanhas/mercurio/resumo_mercado_portugues.pdf  
(12) - http://www.acpo.org.br/mercurio/2_mocoes.pdf  
(13) - http://www.acpo.org.br/mercurio/apoio_saude_sem_hg.pdf  
(14) - http://www.acpo.org.br/cnsa_2009/nacional/diretrizes_nacional.pdf  
 
 
Após a 1ª CNSA os delegados eleitos pela cidade de Santos/SP realizaram uma reunião e definiram o 
seguinte encaminhamento: http://www.acpo.org.br/saude/reuniao_delegados_santos.pdf  
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