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RESUMO DAS ATIVIDADES DE JANEIRO DE 2013 DO CEREST PIRACICABA 

O CEREST realizou, no mês de janeiro de 2013, 69 consultas, 78 
acolhimentos, 02 aberturas de CAT, 09 Autos de Infração, 14 mesas 

redondas com empresas para discussão das condições de trabalho e 
prevenção de acidentes; 22 fiscalizações em ambientes de trabalho, 15 

retornos de fiscalizações; 15 notificações; 02 termos de Interdição; 07 
análises de AT; elaborou 12 relatórios de AT, realizou 08 entrevistas 
relacionadas com AT com trabalhadores; recebeu 820 Relatórios de 

Atendimento ao Acidentado do Trabalho (RAAT); participou de  04 
Audiências Públicas com MPT 15ª Campinas para discussão das condições 

do meio ambiente de trabalho de empresas do município;  realizou 16 
atendimentos individuais do projeto de reabilitação, 24 atendimentos de 
psicoterapia.  

Participou de reuniões entre elas: Reunião do Conselho Municipal de 
Saúde; Reunião da Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil e Trabalho pauta: Adolescente Irregular na Casa dos 
Conselhos; Reunião na FUMEP com a SEMTRE e CEREST para discussão de 

Workshop; Reunião com o INSS para elaboração de relatório final do caso 
de retorno ao trabalho; Reunião com o INSS de Limeira para discussão 

sobre postos de trabalho; Reunião no Sindicato da Alimentação referente ao 
Projeto de Reabilitação; Reunião na CVS – São Paulo com grupo de trabalho 
para elaboração de norma técnica mais abrangente sobre as condições 

sanitárias nas frentes de trabalho do setor canavieiro.                  
   

Eventos: Participação em treinamento da CIPA  com duração  de  04 dias 

no Centro de treinamento da Prefeitura de Piracicaba 

 

Capacitações: Capacitação sobre Saúde do Trabalhador na empresa 

Arcelor Mittal apresentando o tema: “Investigação de Acidente do Trabalho” 

para 23 trabalhadores; Capacitação sobre fechamento e transferência do 

RAAT de uma unidade para outra; Capacitação e implantação do RAAT na 

Clínica de Olhos; 
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