PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Centro de Referência de Saúde do Trabalhador
CEREST Piracicaba - SUS
COMUNICADO
Aos
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E
DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
Assunto: Falsificação de documentos

O CEREST comunica que ocorreu mais uma vez a falsificação de documentos,
neste caso um Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) de profissionais que
trabalham em atividade de risco com movimentação de carga pesada. Mas a
atuação de um profissional de segurança, atento ao analisar a documentação
na entrada da empresa prestadora de serviço, percebeu que algo estava
errado, por isso telefonou para a empresa de assessoria de saúde que
constava no ASO, e ao ligar pode identificar que o documento era falso e isso
possibilitou um alerta a empresa de assessoria de segurança, que estava
tendo seu documento adulterado. O caso está sendo encaminhado para que
os

responsáveis

respondam

criminalmente

pela

falsificação

da

documentação.
Diante disso, solicitamos aos profissionais do SESMT e RH que prestem muita
atenção na documentação que está sendo recebida, principalmente para as
atividades de alto risco: (a) Trabalho em altura; (b) Espaço confinado; (c)
Operação de caldeiras e vasos de pressão; (d) Operação de fornos; (e)
Operação

de

máquinas

e

equipamentos

perigosos

(prensa,

injetora,

usinagem, etc...); (f) Trabalho com eletricidade; (g) Trabalho a quente; (h)
Trabalho com material inflamável; (i) Trabalho com material explosivo; (j)
Movimentação de carga com equipamentos específicos e perigosos (ponte
rolante, empilhadeira, grua, etc...); (l) outras atividades de riscos/perigos.
Pontos importantes a serem avaliados:
• Falsificação

de

documentação

(ASO

e

Certificados

de

cursos,

treinamentos e formação profissional);
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• Lista de presença da capacitação (checar as assinaturas se conferem)
• Ter o nome do responsável técnico;
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• Treinamentos não ministrados – checar conteúdo programático (parte
teórica e prática);
• Certificados sem rastreabilidade, sem assinaturas distorcidas, xerox
ruins, necessidade de apresentar o original;
• Checar os nomes dos trabalhadores, se está correto conforme os
dados nos documentos, na lista de presença, etc...

Por isso, solicitamos muita atenção e o compromisso ético dos profissionais,
ao

checar

e ao

avaliar

a documentação

de

formação,

certificação,

treinamentos, exames, atestados, etc...
Por fim, informamos que no mês de março/abril iniciaremos um processo de
pesquisa, para identificar nas empresas que possuem estas atividades
perigosas, como está sendo realizada a checagem da documentação. Caso
seja identificado sinais de falsificação de documentação, pedimos que nos
enviem através do email: vigilanciacerestpiracicaba@gmail.com.

Atenciosamente

Clarice Aparecida Bragantini
Diretora/CEREST Piracicaba
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Alessandro José Nunes da Silva
Técnico de Segurança do Trabalho
CEREST Piracicaba

Piracicaba, 14 de janeiro de 2020.
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