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RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL DE 2013 

 

O CEREST realizou, no mês de abril de 2013, 136 consultas, 87 acolhimentos, 05 

aberturas de CAT, 22 mesas redondas com empresas para discussão das condições de 

trabalho e prevenção de acidentes; 37 fiscalizações em ambientes de trabalho, 24 

retornos de fiscalizações; Lavrou 05 notificações; 05 Autos de Infrações; 02 termos de 

Liberação; 03 termos de Interdição; 01 termo de Imposição de Multa; Realizou 04 

análises de AT; elaborou 28 relatórios de AT, 10 encerramentos de processos; 03 nexos 

causais; realizou 03 entrevistas relacionadas com AT com trabalhadores; recebeu 840 

Relatórios de Atendimento ao Acidentado do Trabalho (RAAT); participou de 05 

Audiências Públicas com MPT 15ª Campinas para discussão das condições do meio 

ambiente de trabalho de empresas do município; digitou 09 SINAN, sendo 09 com 

material biológico; realizou 06 atendimentos de psicoterapia.  

 

Participou de reuniões entre elas: Reunião do CPR – Tema: "Saúde Metal do 

trabalhador da construção civil"; Reunião com a comissão tripartite referente a 

questões de revisão do manual de proteção de máquinas do papel e papelão; Reunião 

mensal da COMSEPRE tendo como tema XVIII SEMPAT e apresentação do pré- projeto 

ST na escola; Reunião da CIPA Municipal no Centro Cívico; Reunião Ordinária da 

Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil em Limeira; Reunião Técnica – 

UNIMEP com Pós-Graduação com tema ST na escola; Reunião com Secretaria de Saúde 

de Capivari sobre Reabilitação Profissional; Reunião com a empresa sobre casos da 

reabilitação profissional; Reunião com equipe de coordenação do Fórum de AT em SP;  

         

  Eventos: Participação no Fórum de AT em São Paulo tema: “A ideologia do ato 

inseguro e seus efeitos prejudiciais para prevenção de acidentes; participação em 

Simpósio no dia 28 de abril em Limeira – tema “Memórias das vítimas de acidentes de 

trabalho – Luto pelas mortes e Luta pela vida”. 

  

Capacitações: sobre ST para alunos Menores Aprendizes do SEST SENAT- 60 alunos no 

SEST/SENAT; Capacitação sobre análise de AT- Equipe COMSAT e CEREST Itapeva - 14 

participantes; Capacitação em ST para de alunos do curso de Téc. em Enfermagem da 

ETEC; Capacitação sobre RAAT para os funcionários da UPA Fortunato Losso Neto. 

 

Palestras: Ministrou palestra no Fórum de AT em São Paulo tema: “A ideologia do ato 

inseguro e seus efeitos prejudiciais para prevenção de acidentes e no Comitê 

Permanente Regional - Construção Civil com o tema “A saúde mental do trabalhador 

da construção civil”“. 

 

 O CEREST recebeu as visitas do Sindicato das Metalúrgicas de Sorocaba ao CEREST 

Piracicaba e da equipe de implantação do CEREST São Carlos, também concedeu 

entrevista para o Jornal de Piracicaba sobre canteiros de obras.  
 

 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-


