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A Conferência de Saúde é um evento obrigatório de acordo com a Lei Federal 8142/90, e providencia a 
oportunidade dos usuários do SUS de apresentar demandas para a melhoria da saúde pública. 
O Conselho Municipal de Saúde de Araxá foi escolhido pelo Conselho Estadual de Saúde para -sediar a 1ª 
Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da região ampliada de saúde do Triângulo Sul com o 
TEMA : "Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Direito de Todos e Dever do Estado e com o Eixo 
Central: Implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento 
acontecerá nesta semana, começando na próxima quinta-feira dia 08, às 18h30 com Sessão Solene de 
Abertura e terminando no sábado (10), após a votação do Relatório Final. 
 
A Conferência de Saúde é um evento obrigatório pela Lei Federal 8142/90 que providencia a oportunidade 
dos Usuários do Sistema Único de Saúde de apresentar suas demandas e propostas para a melhoria da saúde 
pública. O tema específico desta Conferência é a prevenção e o cuidado da saúde do trabalhador. 
 
De acordo com Elias Pedro Vieira, um dos organizadores do evento, Araxá vai receber 320 participantes entre 
delegados, palestrantes, convidados e autoridades estaduais de 27 municípios da Macrorregião Ampliada de 
Saúde do Triângulo Sul. 
 
As Pré-Conferências preparatórias, segundo ele, foram realizadas pelos Municípios sede das Microrregiões de 
Saúde de Frutal, Uberaba e Araxá e coordenadas pelos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - 
CEREST de Araxá e Uberaba e também com apoio da Superintendência Regional de Saúde-SRS. 
 
Os Municípios da Micro de Araxá são Ibiá, Campos Altos, Pratinha, Perdizes, Pedrinópolis, Santa Juliana e 
Tapira e foram os sediadores das Pré-Conferências e ficaram incumbidos de mobilizar os usuários e 
trabalhadores de seus municípios. 
 
O Relatório Consolidado das Pré-Conferências já está pronto e contém as propostas de melhorias das 
condições de cuidado e assistência específica para os trabalhadores que desenvolvem doenças e agravos no 
ambiente de trabalho, durante a execução de suas funções no seu local de emprego. 
 
No mês de abril foi aprovada a Portaria MTE nº 589 de 28 de abril de 2014 que obriga a notificação de 
acidente fatal com óbito e de óbito por doenças e agravos ocupacionais em 48 horas. Esses casos devem ser 
notificados imediatamente para a Vigilância em Saúde do Trabalhador e para o escritório do Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE mais próximo. 
 
“Assuntos como estes serão discutidos pelos delegados que farão um Consolidado de Propostas da Região do 
Triângulo Sul para a IV Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora que ocorrerá em 
junho em Belo Horizonte”, destacou. 


