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RESUMO DAS ATIVIDADES DE AGOSTO DE 2012 DO CEREST PIRACICABA 

O CEREST realizou, no mês de agosto de 2012, 125 consultas, 66 acolhimentos, 05 aberturas de CAT, 14 
Autos de Infração, 19 mesas redondas com empresas para discussão das condições de trabalho e 
prevenção de acidentes, 03 nexos causais; 46 fiscalizações em ambientes de trabalho, 23 retornos de 
fiscalizações, 02 Interdições, 06 Intimações, 07 notificações; 07 análises de AT, elaborou 21 relatórios de 

AT, realizou 01 análise ergonômica do trabalho junto à empresa para verificação da compatibilidade da 

função ao funcionário; realizou 06 entrevistas relacionadas com AT com trabalhadores, recebeu 830 
Relatórios de Atendimento ao Acidentado do Trabalho (RAAT); realizou 22 atendimentos individuais do 
projeto de reabilitação e digitou 153 SINAN NET , 37 acidentes de trabalho ,32 Ler/Dort e 84 material 
biológico. 

Participou de reuniões entre elas: Reunião do CPR com o tema “Elevador de carga”; Reunião mensal da 
Comsepre; Reunião da Comissão Tripartite de revisão do manual de proteção de máquinas e 
equipamentos do setor de papel e papelão; Reunião do GRIAR na GVS XX tema “Odontologia do 
trabalho”; Reunião no SINTICOMPI sobre projeto da construção civil com empresários, Sindicato 
construção civil e CEREST; Reunião com empresa para analisar os postos de trabalho; Reunião com CVS 
em São Paulo para elaboração de norma técnica mais abrangente do setor canavieiro; Reunião na 
Fundacentro São Paulo para avaliação do modelo de reabilitação Sherbroocke; Reunião do Conselho 
Municipal de Saúde para apresentação dos dados sobre trabalho infantil em Piracicaba; Reunião com o 
SIMESPI sobre ações conjuntas no setor metal mecânico e elaboração da Cartilha de prensas e similares; 
Reunião no Ministério do Trabalho para apresentação dos dados e estratégias do projeto Motociclistas 
para as Secretarias da Prefeitura envolvidas na matéria. 
 
Eventos: Participação no Pré-Curso “Laboratório de Mudanças”: uma proposta metodológica para 

pesquisa e desenvolvimento da aprendizagem organizacional ministrado pelo Drº Marco Antonio 

Pereira Querol – Universidade de Helsink - Finlândia na FSP_ USP São Paulo; Participação no XVI 

Encontro Estadual da RENAST em São Paulo para discussão acerca das ações de saúde do trabalhador no 

estado de São Paulo; Participação em 11 Audiências Públicas com MPT 15ª Campinas para discussão das 

condições do meio ambiente de trabalho de empresas do município. 

 

Ministrou as seguintes palestras: na SIPAT do SENAC sobre “Prevenção de Acidentes do Trabalho” para 

90 alunos; Palestra para as UPAS- Policlínica Santa Terezinha sobre RAAT e SINAN para 88 profissionais 

da saúde. 

Capacitações: Realizou capacitação sobre erradicação do trabalho infantil em Limeira para os 

professores-coordenadores, diretores e vice-diretores das escolas da rede estadual de ensino de 

Limeira; Realizou capacitação para 100 profissionais das Unidades de Pronto Atendimento Médico e 

Central de Ortopedia sobre acidente de trabalho e a importância do preenchimento do RAAT; Realizou 

capacitação sobre Saúde do Trabalhador para 30 alunos do SENAC (jovens aprendizes); Realizou 

capacitação sobre Saúde do Trabalhador para 70 alunos da Guarda Mirim; 

O CEREST também concedeu entrevista para a Revista NOVACER sobre o Projeto das Olarias e recebeu a 

visita de profissionais do Programa de Saúde do Trabalhador de Jaú - SP 
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