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ATA DE REUNIÃO

Aos sete dias do mês de  julho  de dois mil e dezoito às  quinze horas, na sede da Procuradoria da

República no Município de Vitória da Conquista/BA, o Procurador da República Dr. ROBERTO

D'OLIVEIRA VIEIRA, reuniu-se com o Dr. ERIK DE SOUSA, Procurador do Trabalho (MPT),

a  Sra.  JAMILLY  GUSMÃO  COELHO,  representante  do  Centro  Regional  de  Saúde  ao

Trabalhador  (CEREST),  a  Sra.  CARLA ALMEIDA SANTOS  DA SILVA,  representante  do

Núcleo  Regional  de  Saúde, a  Dra.  ANA CLÁUDIA SAMPAIO  BRITTO, Procuradora  do

Município  de  Vitória  da  Conquista,  o  Dr. MÁRCIO MIRANDA E SILVA e  a  Dra.  SUELI

ROCHA MEDRADO, Procuradores do Município de Poções, Sra.  ROMILDA DE OLIVEIRA

SANTOS CARMO,  Secretaria  de Saúde de Bom Jesus  da Serra,  os Srs.  JÂNIO OLIVEIRA

ROCHA  e  INÁCIO DOS SANTOS TEIXEIRA e as  Sras. NEILMA COELHO BASTOS e

MARIA SELMA CARMO DE MACEDO, representantes da Associação das Vítimas e Famílias

expostas ao amianto da Mina de São Félix (AVICAFE), os Srs. ELIÉ SAMPAIO DE OLIVEIRA

e ANDRÉ ROCHA BRITO, e a Sra. BRUNA OLIVEIRA SANTOS. Inicialmente, o procurador

da República relembrou os três grupos são objeto de perícia pela Junta Médica: o grupo 1, formado

pelas  pessoas  recusadas  pelo  perito;  grupo  2,  pessoas  que  já  foram identificadas  com alguma

alteração  de  saúde  pela  empresa;  grupo  3,  ex-trabalhadores  e  familiares,  além  de  expostos

ambientais. 

Em relação ao grupo  1, ficou pendente da Junta Médica a realização de novos exames e parecer

conclusivo em relação a Eurides Silva Coelho, Valdemar de Jesus e Esmeraldo dos Santos Teixeira.

Restou  pendente ainda o esclarecimento  do motivo  para  o laudo negativo de Edileuza Barreto

Chaves,  haja  vista  que  o  relatório  indicava  que  o  motivo  determinante  foi  o  encerramento  da

empresa em 1967. Carla Almeida Santos da Silva do Núcleo Regional de Saúde esclareceu que as

pendências continuam mas serão apresentadas na próxima reunião. 
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Em relação ao grupo 2, a Divast ficou de consultar a Junta a respeito da aceitação dos relatórios

médicos já elaborados pela Sama com a participação da Unicamp, Unifesp e USP. Carla Almeida

Santos da Silva do Núcleo Regional de Saúde esclareceu que o pedido será renovado na próxima

reunião.

Destacou que solicitou o cumprimento provisório de sentença relativo a Elié Sampaio de Oliveira e

que entrará com novos pedidos relacionados aos outros trabalhadores do grupo 2, mas que precisará

do apoio da Avicafe para reunir as pessoas abaixo nominadas na sede do MPF. Pontuou que nada

muda em relação à perícia do grupo 2 em razão da possibilidade do pedido não ser aceito pelo Juiz

Federal e da necessidade de que eles sejam examinados anualmente.

Informou que entrará com o pedido de cumprimento provisório em favor de Idália Celestina de

Jesus, conforme indicado na última ata (f. 365v.). 

O Procurador da República informou que solicitou documentos de oito trabalhadores da Avicafe

contidos na relação à f. 344 e dos 36 trabalhadores indicados à f. 403-404. Foi indagado a respeito

da relação de 102 trabalhadores às f. 400-402. 

O Procurador do Trabalho informou que em relação ao grupo dois, a AVICAFE fez levantamento e

observou  que,  em vez  de  contratar  os  serviços  de  espirômetro  em clínica  privada,  seria  mais

interessante realizar parceria com a UESB para que está universidade realize os exames com sua

equipe médica utilizando espirômetro a ser adquirido através de destinação de verbas decorrentes de

ação  judicial  cujo  autor  é  o  Ministério  Público  do  Trabalho.  O  Sr.  Jânio,  representante  da

AVICAFE,  informou que está  aguardando resposta  da  equipe  médica  da  UESB para  definir  o

espirômetro mais adequado para o presente caso. Em relação à destinação de verbas através do

FUNTRAD  o  Procurador  do  Trabalho  informou  que  manteve  contato  com  a  Procuradora  do

Trabalho Adriana,  que  tem assento  no referido  fundo tendo a  mesma informado que  apenas  é

possível habilitar projetos através de editais, que são publicados semestralmente. 

A Dra. Ana Cláudia Sampaio Britto indagou se não seria possível comprar, com verba decorrente do

MPT,  a  peça  quebrada  do  espirômetro  de  propriedade  pública.  Assim  sendo  o  Procurador  do

Trabalho solicitou que o Estado e o Município apresentem orçamento a respeito da referida peça.

Em relação  ao  grupo  3,  a  Divast  e  as  Secretarias  foram indagadas  a  respeito  do  cronograma

apresentado à f. 333 dos autos e afirmaram que ele continua mantido e vem sendo respeitado.
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Por  fim,  informou  que  o  ofício  à  f.  383  não  foi  respondido  e  por  isso  será  reiterado  às  três

instituições.

As seguintes providências foram determinadas ou serão aguardadas:

I  –  Avicafe,  apresentação  das  pessoas  integrantes  relacionadas  à  f.  420  do  procedimento

administrativo  nos  dias  09  e  13  de  agosto:  Joviano  Alves,  Ademar  Miranda,  Alamiro  Soares

Oliveira, Alcides Antônio da Silva, Antônio Inácio, Cícero Andrade Cunha, José Honorato, Theófilo

Cerqueira Moreira, João José dos Reis, Josias Libarino Oliveira, Fernando Pereira, Gerson Manoel

dos  Santos,  Valdeciso  Ribeiro  de  Souza,  Valdeci  Ferreira,  Ernestino  Lopes,  Elias  Manoel  dos

Santos, Salvador Fernandes, Edson Ribeiro de Melo, Diolino Ribeiro França, Claudionor Ribeiro

Dias, José Manoel dos Santos, José Nilton Vieira, Rosalvo Oliveira Andrade, Ranulfo Manoel dos

Santos, Pedro Ângelo Silva, Manoel Ribeiro dos Santos, Juvenal Batista Silva, Sinvaldo Pereira e

Joviniano Alves.  Fica expresso que cada pessoa deve apresentar  dados bancários  para eventual

recebimento de valores pecuniários.

II  – Avicafe, apresentação dos exames relacionados aos oito trabalhadores da Avicafe contidos na

relação à f. 344 e dos 36 trabalhadores indicados à f. 403-404;

III – à Assessoria do MPF, entrar em contato com Idália Celestina de Jesus para assinar o termo de

autorização e minutar o ofício de requisição a Unicamp, USP e Unifesp (f. 383);

IV – à Divast, posicionamento conclusivo da junta médica em relação as três pessoas que ainda não

tiveram um laudo definitivo. Ficou ainda responsável de informar o MPF a data da próxima reunião

da junta médica.

V – à Divast, esclarecimento se o laudo negativo de Edileuza Barreto Chaves foi motivado pelo

encerramento das atividades da SAMA em 1967 e se os exames da periciada apresentam algum

achado  compatível  com  o  desenvolvimento  de  doenças  relacionadas  a  exposição  ao  abesto.

Esclarece que apresenta nesta reunião informações complementares a respeito de Edileuza.
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VI –  ao  MPF e  ao  MPT,  expedição de  ofícios  à  junta  médica  para  que  aprecie  os  exames  já

realizados pela empresa SAMA e, em caso negativo, externalize os motivos para recusa.

Após, o Procurador da República determinou a conclusão dos autos para analisar o ajuizamento do

cumprimento indicados nos itens I a III.

Ficou mantido o cronograma: dia 04/09/2018 às 15 h no MPT; dia 02/10/2018 às 15 h no MPF e dia

06/11/2018 às 15 h no MPF. E, nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, por mim

Raynê Rodrigo A. S. Silva,  mat.  26551_____________________________________, e por todos

assinada.

 ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA         ERIK DE SOUSA
       Procurador da República     Procurador do Trabalho   

ANA CLÁUDIA SAMPAIO BRITTO  ROMILDA DE O. S. CARMO
  Procuradora Mun. Vit. Conquista       Secretaria de Saúde B. J. da Serra

   
 SUELI ROCHA MEDRADO          JAMILLY GUSMÃO COELHO 
 Procuradora do Mun. Poções  CEREST

CARLA ALMEIDA S. DA SILVA          MÁRCIO MIRANDA E SILVA
   Núcleo Regional de Saúde          Procurador do Mun. Poções
 

JÂNIO OLIVEIRA ROCHA         MARIA SELMA C.  MACEDO
AVICAFE  AVICAFE

 
INÁCIO DOS S. TEIXEIRA BRUNA OLIVEIRA SANTOS

AVICAFE

              
 

ELIÉ SAMPAIO DE OLIVEIRA ANDRÉ ROCHA BRITO
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