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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CEREST PIRACICABA DO MÊS DE JULHO DE 2012 

O CEREST realizou, no mês de julho de 2012, 80 consultas, 64 acolhimentos, 09 aberturas de CAT, 06 
Autos de Infração, 15 mesas redondas com empresas para discussão das condições de trabalho e 
prevenção de acidentes, 06 nexos causais; 32 fiscalizações em ambientes de trabalho, 20 retornos de 
fiscalizações, 03 Interdições, 01 análise de AT, aplicou 01 multa, elaborou 21 relatórios de AT, realizou 
01 análise ergonômica do trabalho junto a empresa para verificação da compatibilidade da função ao 

funcionário reabilitado; realizou 01 entrevista relacionada com AT com trabalhadores, recebeu 670 
Relatórios de Atendimento ao Acidentado do Trabalho (RAAT);realizou 29 atendimentos individuais do 
projeto de reabilitação, realizou  02 atendimentos de Psicoterapia  e digitou 21 SINAN NET , 21  
acidentes de trabalho . 

Participou de reuniões entre elas: Reunião do CPR com o tema “Nova NR 35”; 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 com o INSS para discutir o andamento das ações 
referentes a empresa  em Limeira; Reunião com o Ministério do Trabalho e Emprego para discussão de 
caso referente a empresa de Limeira; Reunião com SESI e empresários do APL de jóias, jóias folheadas e 
bijuterias de Limeira para apresentação do relatório de resultados dos trabalhos realizados do DSEV; 
Reunião ordinária da COMETIL para organizar o 3º Seminário de Erradicação do Trabalho Infantil em 
Limeira; Reunião técnica da equipe de Reabilitação Profissional do CEREST; Reunião na ESALQ para 
discutir proposta de parceria com a Reabilitação Profissional; Reunião com a GVS XX para apresentação 
do Relatório de Fiscalização; Reunião na GVS XX para discutir proposta de capacitação sobre a NR-32; 
Reunião com CEREST, CIESP, SESI em Limeira para discussão do Relatório de Diagnóstico de Saúde e 
Estilo de Vida; Reunião com grupo gestor do Programa de Saúde do Trabalhador – PST em Limeira. 
 
Eventos: Participação em palestra com o Profº Mário Sérgio Cortella em comemoração aos 21 anos do 

SIMESPI; Participação em evento comemorativo ao dia do panificador – APAPIR; organização e 

participação no Curso “Laboratório de Mudanças”: uma proposta metodológica para pesquisa e 

desenvolvimento da aprendizagem organizacional -  para 25 profissionais do CEREST ministrado pelo Drº  

Marco Antonio Pereira Querol – Universidade de Helsink -  Finlândia; Participação em 01 Audiência 

Pública com MPT 15ª Campinas para discussão das condições do meio ambiente de trabalho de 

empresas do município. 

 

Ministrou as seguintes palestras: no Colégio Poli Brasil, apresentando o tema: Saúde Mental, Trabalho e 

Segurança: Ampliando Olhares - para 40 alunos; na SIPAT da empresa CNA Açúcar e Álcool, 

apresentando o tema: “Prevenção de Acidentes do Trabalho” para 160 trabalhadores; 

Capacitações: Capacitação em saúde do trabalhador para 30 alunos da escola SENAC (jovens 

aprendizes); Instalação e capacitação sobre o sistema Olostech (notificação de AT) na Unidade Mista de 

Saltinho para um (1) auxiliar de enfermagem e um (1) auxiliar administrativo; O CEREST recebeu a visita 

do CEREST de São João da Boa Vista e promoveu orientação técnica referente à demanda de análise 

ergonômica do trabalho. 

O CEREST também concedeu entrevista para a TV Beira Rio – Programa Nossa Gente, EPTV e para o 

Jornal “A Tribuna” sobre estatística de acidentes do 1º semestre de 2012;  
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