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RESUMO DAS ATIVIDADES DE SETEMBRO DE 2012 DO CEREST PIRACICABA 

O CEREST realizou, no mês de setembro de 2012, 89 consultas, 64 acolhimentos, 03 aberturas 
de CAT, 14 Autos de Infração, 32 mesas redondas com empresas para discussão das condições 
de trabalho e prevenção de acidentes, 03 nexos causais; 44 fiscalizações em ambientes de 
trabalho, 20 retornos de fiscalizações, 03 Interdições, 01 liberação, 02 Intimações, 04 
notificações; 04 análises de AT; elaborou 24 relatórios de fiscalização, 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 815 
Relatórios de Atendimento ao Acidentado do Trabalho (RAAT), realizou 29 atendimentos 
individuais do projeto de reabilitação,18 atendimentos de psicoterapia e digitou 21 SINAN 
NET, 01 acidentes de trabalho grave e 20 com material biológico. 

Participou de reuniões entre elas: Reunião do CPR com o tema “Resíduos da construção civil”; 
Reunião mensal da COMSEPRE – tema organização de palestra sobre NR12; Reunião da 
Comissão Tripartite de revisão do manual de proteção de máquinas e equipamentos do setor 
de papel e papelão; Reunião do Conselho Municipal de Saúde e Centro de Especialidade; 
Reunião em São Paulo (CVS) da Comissão que está elaborando a resolução para meio 
ambiente do trabalho da construção civil, rural e serviços de limpeza; Reunião com empresas 
para analisar os postos de trabalho; Reunião na Vigilância Epidemiológica para discussão de AT 
de trabalhador com confirmação de febre maculosa; Reunião na Fundacentro São Paulo com 
Sindicato dos Eletricitários e INSS para discutir o Seminário de Aposentadoria Especial; Reunião 
com Sindicato dos Bancários de Limeira e Ong Circus para planejamento de estratégia a ser 
adotada na parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Dores II (sistema 
Único de Assistência Social) (SUAS - Limeira) no projeto de intervenção que objetiva viabilizar a 
organização do coletivo de trabalhadores de bijuterias; Reunião com a Coordenação do Centro 
de Referência de Assistência Social em Limeira, com o grupo de mulheres trabalhadoras do 
setor de jóias e bijuterias e com a Ong Circus para apresentação de proposta de Estudo de 
Viabilidade Econômica - EVE; Reunião Ordinária da COMETIL – exposição dos resultados da 
pesquisa sobre o alcance da COMETIL; Reunião ordinária do PST Limeira; 
 
Eventos: Participação no Curso “Laboratório de Mudanças”: uma proposta metodológica para 

pesquisa e desenvolvimento da aprendizagem organizacional ministrado pelo Prof. Jaako 

Vikkunen – Universidade de Helsink - Finlândia na FSP_ USP São Paulo; Participação no VI 

Encontro Nacional da RENAST em Brasília discutir a Política Nacional de Saúde do Trabalhador 

e da Trabalhadora (PNST), a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), o 

processo de acompanhamento e avaliação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador – RENAST; Participação no 1º Seminário de Saúde e Segurança do Trabalhador 

com deficiência na indústria da construção civil pesada em São Paulo; Participação em SIPAT 

da empresa Oxipira; Participação da inauguração do Centro de Diagnóstico e Imagem de 

Piracicaba; Participação em 03 Audiências Públicas com MPT 15ª Campinas para discussão das 

condições do meio ambiente de trabalho de empresas do município. 

 

Ministrou as seguintes palestras: Palestra para 21 trabalhadores na SIPAT da FOP, 

apresentando como tema: “Fenômeno do Acidente do Trabalho”; Palestra para 20 alunos do 
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mestrado do curso de Fonodiaulogia da Unicamp, apresentando como tema: Programa de 

Reabilitação Profissional para Trabalhadores: relato de experiência do CEREST Piracicaba; 

Palestra para 250 pessoas no 1º Seminário de Saúde e Segurança do Trabalhador com 

deficiência na Indústria da Construção Pesada, apresentando como tema: Direito ao Trabalho – 

Direito de Todos; Palestra para 200 alunos no Seminário em comemoração aos 36 anos do 

curso de fisioterapia da UNIMEP, apresentando como tema: Incapacidade, Reabilitação 

Profissional e Saúde do Trabalhador; Palestra sobre o Trabalho Infantil e o Desenvolvimento 

Biopsicossocial ministrada para 02 turmas de professores da rede estadual de ensino de 

Limeira, no espaço do ATPC da Escola Antônio Perches; Palestra no evento “III Encontro de 

Multiplicadores para Erradicação do Trabalho Infantil” tema: As políticas públicas de 

erradicação do trabalho infantil consolidadas em Limeira: avanços e perspectivas; 

Capacitações: Capacitação sobre acidente de trabalho e RAAT na UPAM Vila Cristina; 

Capacitação em Saúde do Trabalhador para 25 alunos menores aprendizes do curso Gestão de 

Negócios e 01 professora do SENAC; para 08 alunos e 01 professora do curso de Enfermagem 

da UNIMEP; para 12 alunos e 01 professora de TST do SENAC de Itirapina e para alunos do 

curso técnico de enfermagem da ETEC. 

 CEREST também recebeu visitas de profissionais do CEREST de Itapeva e do PST de Americana 

para apresentação dos trabalhos que vem sendo desenvolvidos pela equipe do CEREST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEREST PIRACICABA 
RUA: SÃO FRANCISCO DE ASSIS 983, CENTRO – PIRACICABA – SP  

CEP 13.400-590 – FONE /FAX - (19) 3417-2030 

SITE: www.cerest.piracicaba.sp.gov.br  -  E-MAIL: crstpiracicaba@yahoo.com.br 

 


