
 

 

O CEREST realizou no mês de novembro 95 consultas, 68 acolhimentos, digitou 15 SINAN – 
NET  15- Acidentes de Trabalho Graves, 16 mesas redondas com empresas para discussão das 
condições de trabalho e prevenção de acidentes, 31 fiscalizações em ambientes de trabalho, 
34 retornos de fiscalizações, 24  Notificações, 16 Interdições, realizou 03 entrevistas com 
acidentados, recebeu 915 Relatórios de atendimento ao acidentado do trabalho (RAAT); 09 
atendimentos individuais do projeto de reabilitação; 

Participou de 24 reuniões entre elas: da COMSEPRE, Reunião CPR Construção Civil;Reunião 

Técnica da Assistência para discussão de casos; Reunião da  Vigilância com Assistência para 
discussão de caso; Reunião com Hospital para avaliação de postos de trabalho; Reunião 
para organização do evento referente Projeto “Sou Capaz” em parceria com a Secretaria do 

Trabalho Renda; Reunião do Projeto Temático FAPESP  na FSP-USP sobre “Laboratório 
de Mudanças”, Reunião ordinária da COMETIL (Comissão Municipal de erradicação do 

Trabalho Infantil de Limeira); Reunião com PST de Limeira para discussão de AT no setor de 
jóias e bijuterias; Reunião com empresas para discussão  sobre ambiente de trabalho; 
Reunião com empresa para discussão sobre o Termo de Ajuste de Conduta – MPT. 
 
Eventos: Participação na Conferência Municipal de defesa dos Direitos da criança e do 
Adolescente – COMETIL em Limeira,  Participação no Seminário da FETICOM sobre estratégia  
de ação e relações interinstitucionais – Mongaguá – SP; Participação e organização da palestra 
sobre NR12 – Centro Cívico para 120 pessoas; Participação na 14ª  Conferência Nacional de 
Saúde – Brasília DF;Participação no III Seminário em Saúde do Trabalhador – Araguaina – TO; 
Participação na I SIPAT da FUMEP,  Participação no evento do Projeto “Sou Capaz” no Salão 

Nobre da FUMEP; Participação  na 11ª EXPOEPI em Brasília apresentando os seguintes 
trabalhos:  “Agir articulado entre vigilância, assistência e reabilitação profissional em 
Saúde do Trabalhador” e “Projeto de ações interinstitucionais no setor olaria e 
cerâmica vermelha de Piracicaba e região”. 
Palestras e Capacitações:  Proferiu as seguintes palestras:  na SIPAT  promovida pela  Prefeitura 
de Piracicaba – Tema: “Ergonomia” -  para 100 pessoas;  Vídeo Conferência - Projeto Olarias  
para Prof.Dra. Vilma Santana – UFMB -  para 30 pessoas; na ETEC – Polivalente em Americana 
SP   - Tema: “Novo olhar da Ergonomia” para 200 pessoas; no III Seminário de Saúde do 
trabalhador em  Araguaina TO – tema : “Desconstruindo o ato inseguro” para 350 pessoas. 
Promoveu capacitação sobre o  MAPA para Técnicos de Seguranças de empresas, no anfiteatro 
do CEREST e nas empresas; Promoveu capacitação sobre Saúde do trabalhador para menores 
aprendizes alunos do SENAC – 65 participantes; promoveu em parceria  com a ONG Oboré a  
1ª etapa da Oficina de comunicação social para a área da saúde. 
 
 
O CEREST também concedeu 03 entrevistas  para jornais locais e 03 entrevistas para  televisão. 
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