SEMPAT DE 2007 A 2016
ANO

XII
2007
26, 27,28 e 29
de nov

XIII
2008

18,19,20,21 e
22 de agosto

TEMA

ASSUNTOS DISCUTIDOS

- Solenidade de posse e apresentação dos membros da Comissão Municipal de Prevenção de
Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho – COMSEPRE
- Oficina:“O papel da sociedade civil (Sindicatos, COMSEPRE, Conselho Municipal de Saúde)
na prevenção de agravos relacionados ao trabalho”
Os
desafios
da - A diferença entre Saúde do Trabalhador e Medicina e Segurança Ocupacional”
sustentabilidade e o
- Apresentação da Síntese das propostas da XII SEMPAT
crescimento econômico –
- debates sobre os serviços de terceiros na área de saúde e segurança do trabalho.
papel do
Estado e da Sociedade” - Prestação de serviços em saúde e segurança do Trabalho. Responsabilidades do
contratante e do contratado
. Estudo de caso sobre empresa de rebarbação – comparação entre a avaliação dos riscos
efetuada pelo CEREST Piracicaba e PPRA e PCMSO de uma prestadora de serviço
- Oficina: “A atuação das CIPAS e dos SESMTs na prevenção de Acidentes e doenças do
trabalho”
- Os limites e possibilidades da atuação das CIPAS”
- A teoria do erro humano (atribuição de culpa às vítimas) e a necessidade de uma nova
abordagem para a prevenção dos agravos relacionados ao trabalho
- Oficinas para estudo de casos para discussão de acidentes ocorridos; troca de
experiências entre CIPAS e SESMT;
- Mudança no Seguro Acidente de Trabalho (SAT) do INSS, o que muda para a prevenção?
-Oficina: Estudo de casos para discussão de acidentes ocorridos; troca de experiências entre
CIPAS e SESMTs;
- Os limites e possibilidades da atuação das CIPAS, aspectos históricos e conceituais
“Desafios da Prevenção- - A Teoria do erro Humano (atribuição de culpa às vítimas) e a necessidade de uma nova
Consolidar as Ações
abordagem para a prevenção dos agravos relacionados ao trabalho.
Interinstitucionais”
- “Donos do Poder? Os limites e conflitos da atividade pericial frente ao estabelecimento de
nexo no atual contexto da Previdência Social Brasileira”.
- Ergonomia, Prevenção e Reabilitação Profissional em LER/DORT
- Apresentação do Projeto de Reabilitação Profissional
- Segurança em Máquinas e Equipamentos “Dispositivos de Controle e Automação
Aplicados à Segurança de Máquinas”
- ”Segurança em Prensas e Similares”
- Apresentação dos Resultados do Programa de Vigilância em Marcenarias
- Fórum de Discussão sobre Investigação dos Acidentes de Trabalho

Nº DE
PARTICIPANTES

380

420

XIV
2009
9,10 e 11 de dez

Fórum de Discussão
sobre Investigação dos
Acidentes de Trabalho

XV
2010
29 e 30 Nov e
1/ dez

XVI
2011
13 e 14 de abril

Conhecer o trabalho para
transformá-lo

Prevenção de Riscos e a
Participação dos
Trabalhadores no Local
de Trabalho
PRÉ - CONFERÊNCIA EM
SAÚDE DO
TRABALHADOR, evento
preparatório para a 3ª
Conferência Municipal
em Saúde do
Trabalhador

-“Sinan Net: Notificação dos agravos relacionados ao trabalho – Portaria MS nº 777/04”.
- Resultados Gerais do Projeto de Pesquisa e Aprimoramento do SIVAT
- Lançamento do site CEREST
- “Situação atual da LER no Brasil: prevalência e desafios para a vigilância em saúde do
trabalhador”
- Lançamento do Guia sobre as Lesões por Esforço Repetitivo – LER. Autoras Profª Drª Ada
Ávila Assunção, (UFMG) Drª Lailah Vasconcelos Vilela (Delegacia Regional do Trabalho –
MG.)
- “As obras da construção civil e as dificuldades com a prevenção de acidentes do setor”
- O “Estado” em Ação: Centralidade da vigilância de acidentes de trabalho e a Complexidade
da ação pública conduzida pelo CEREST /Piracicaba
- Articulação CEREST / Universidades: novos desafios
- Transformar as condições de trabalho e regularizar as bases (motociclistas)
- Legislação da categoria dos Motociclistas Profissionais
- Apresentação dos dados parciais da pesquisa Morbimortalidade de motociclistas
profissionais de Piracicaba
- Limites e facilidades para crédito
- Saúde e Segurança dos Trabalhadores da Saúde
- Pressão temporal motivada pela organização do trabalho e sua interface com acidentes
com pérfuro cortantes – Estudo de caso realizado num hospital de Piracicaba
- Legislação – MTE, Importância da NR 32
- Motociclistas profissionais: mudanças na organização do trabalho
- Legislação da categoria dos Motociclistas Profissionais
- Relato de Experiência do município de Itapetininga
– Lançamento do fórum Permanente dos Motociclistas Profissionais.
Neste ano integrará a programação da semana a PRÉ - CONFERÊNCIA EM SAÚDE DO
TRABALHADOR, evento preparatório para a 3ª Conferência Municipal em Saúde do
Trabalhador que acontecerá em 2013, que tem entre seus objetivos a elaboração de
propostas e diretrizes de atuação que serão apresentadas na referida Conferência.
Pretende-se discutir o papel e avaliar a atuação dos diversos atores, com ênfase no processo
de trabalho e de produção. (ñ tenho programação)

287

246

306

XVII
2012
08,09 e 10 de
Maio

XVIII
2013
21, 22 e 23 de
Maio

“Política Nacional de
Saúde do Trabalhador e
seus enfrentamentos:
Desafios na construção
civil, Terceirização e
Trabalho”.
Saúde, Condições do
Trabalho e Controle
Social.

XIX
2014
11,12 e 13 de
nov

A Organização do
Trabalho e seus Reflexos
na Saúde do Trabalhador

XX
2015
22 e 23 de out

TERCEIRIZAÇÃO

XXI
2016
22 e 23 de
Nov

Saúde e Segurança no
Trabalho – Contribuições
dos Órgãos Públicos.

Pretende-se discutir o papel dos diversos atores do mundo do trabalho, especialmente a
temática sobre empregadores e terceirização de suas atividades, com avaliação dos
impactos decorrentes nas relações de trabalho, no ambiente de trabalho, na saúde e na
integridade física dos trabalhadores, dentre outras conseqüências, assim como as limitações
da terceirização de atividades e/ou de serviços impostas pela legislação vigente. (ñ tenho
programação)
- Saúde e Segurança do Trabalho na Educação”
- FAP / PPP: Resgate Histórico - política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho – Ações
e Resultados
- NR35
- Atuação do Ministério público do Trabalho na regularização do meio ambiente de trabalho
repercussões do acidente de trabalho
- Estatísticas dos acidentes de Trabalho
- Ações regressivas
- NR7 e NR9
- Repercussões na saúde do trabalhador a partir do PPRA e PCMSO
- Os impactos dos avanços do modelo de gestão de terceirização no trabalho
contemporâneo no Brasil”
- Aliança Interinstitucional entre Academias, Movimento Sindical, Ministério do Trabalho e
Emprego, Ministério Público do Trabalho e Serviço de Saúde do Trabalhador
- Linha do tempo – (CEREST)
- Reconhecimento de direitos sobre benefícios do INSS
- Módulos de Saúde e Segurança a no E- Social
- Análise de aptidão para o trabalho – pontos de divergências entre o INSS, empresas e
médicos assistenciais.
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280

200

