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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE JUNHO DE 2012 

O CEREST realizou, no mês de junho de 2012, 76 consultas, 49 acolhimentos, 04 aberturas de CAT, 10 
Autos de Infração, 16 mesas redondas com empresas para discussão das condições de trabalho e 
prevenção de acidentes, 04 nexos causais; 29 fiscalizações em ambientes de trabalho, 31 retornos de 
fiscalizações, 01 Termo de Intimação, 01 análises de AT, elaborou 14 relatórios de AT, realizou 03 
entrevistas relacionadas com AT com trabalhadores, recebeu 630 Relatórios de atendimento ao 
acidentado do trabalho (RAAT);realizou 20 atendimentos individuais do projeto de reabilitação,  e 
digitou 05 SINAN NET ,04  acidentes de trabalho e 01 com material biológico. 

Participou de reuniões entre elas: Reunião do CPR com palestra sobre álcool e drogas e sobre o projeto 
da construção civil; Reunião da COMSEPRE; Reunião do grupo gestor de trabalho, em São Paulo, para 
elaboração de norma técnica sobre as condições sanitárias nas frentes de trabalho; Reunião da 
Comissão Tripartite de revisão do manual de proteção de máquinas e equipamentos do setor de papel e 
papelão; Reunião da equipe de Reabilitação Profissional do CEREST com Secretaria de Saúde de Capivari 
sobre projeto RP – Modelo Sherbrooke; Reunião entre as equipes de reabilitação do INSS e CEREST para 
discussão dos casos em grupo terapêutico; Reunião do setor da Assistência do CEREST com a Profª Dra. 
Edith Seligman-Silva para discussão dos casos da Saúde Mental; Reunião na FUNDACENTRO em São 
Paulo para organização do II Encontro da Saúde Mental; Reunião extraordinária do Grupo Gestor do PST 
de Limeira para discussão de ação global no setor de jóias e bijuterias; Reunião com Ministério Público 
do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego para discussão de ação global no setor de jóias e 
bijuterias. 
 
Eventos: Participação e organização do II Encontro da Saúde Mental – tema: Possibilidades em ações 
intersetoriais e interinstitucionais com a Profª Drª Edith Seligman-Silva; Participação no Workshop on 
Researche Trasnlation with vunerable worker population, em Fort Colins - Colorado – EUA  
apresentando, na forma oral, o trabalho: “Intersectorial measures to eliminate child labor from the 
production of jewelry and costume jewelry in Limeira, SP.” A apresentação integrou o Simpósio: Health 
surveillance of workers in conditions of social vulnerability in Brazil;Participação; Participação e 
organização da 1ª Conferência Michel Llory em Piracicaba (Fórum de Acidente de Trabalho)- tema: O 
Paradgma organizacional e a gestão da segurança industrial; Participação 1ª Conferência Michel Llory, 
na Fundacentro em São Paulo (continuação Fórum de Acidente de Trabalho)- tema : Por que o 
conhecimento dos acidentes e catástrofes é essencial para a segurança e prevenção; Participação em 
evento de Saúde e Segurança em Campinas, promovido pela FUNDACENTRO com o tema: “Ergonomia”;  
Participação em 02 Audiências Públicas com MPT 15ª Campinas para discussão das condições do meio 
ambiente de trabalho de empresas do município. 
 
Ministrou as seguintes palestras: SIPAT da empresa Bioagri, apresentando o tema: “Análise de 
Acidentes do Trabalho” para 10 trabalhadores; SIPAT da empresa Atacado Munhoz, apresentando o 
tema: "Vínculos de cooperação e solidariedade" para 40 trabalhadores; reunião do GRIAR – tema; NR32 
em Limeira; 3º Encontro de Cipeiros – tema: Conhecendo o setor metalúrgico para transformá-lo - para 
500 cipeiros; 

Capacitações: O CEREST recebeu a Coordenadora Maristela Costa Irazaqui e o Técnico de Segurança do 
Trabalho Edres Giovani Plá Rodrigues do CEREST de Pelotas – Rio Grande do Sul para troca de 
experiências e capacitação com o CEREST Piracicaba; 

O CEREST também concedeu entrevista à TV metal – sobre o Encontro dos Cipeiros e sobre a 
Conferência do Profº Michel Llory (Fórum de AT). 

 


