
O CEREST realizou no mês de agosto 94 consultas, 73 acolhimentos, digitou 17 SINAN – NET  - 
12 - Acidentes de Trabalho com exposição a Material Biológico / 05 - Acidente de Trabalho 
Grave, 17 mesas redondas com empresas para discussão das condições de trabalho e 
prevenção de acidentes, 41 fiscalizações em ambientes de trabalho, 23 retornos de 
fiscalizações, realizou 08 entrevistas com acidentados, recebeu 990 Relatórios de atendimento 
ao acidentado do trabalho (RAAT);33 atendimentos individuais do projeto de reabilitação ; 

Participou de 31 reuniões entre elas: da COMSEPRE, Reunião CPR Construção Civil cujo tema 
Segurança do trabalho em Pré moldados; Reunião do Conselho da Previdência; Reunião com o 
Centro de Fisioterapia do SUS; Reunião na Fundacentro SP para discussão do  Protocolo de 
Intenções; Reunião em empresa para apresentação do plano de atividades relacionadas à 
intervenção ergonômica; Reunião com empresa  do programa de RP; Reunião Secretário de 
Saúde de Capivari para articulação  sobre Programa de Reabilitação Profissional RP; Reunião 
no INSS de Capivari para discussão de casos; Reunião do Projeto FAPESP II na USP em São 
Paulo; Reunião para discussão do  Projeto Supermercados; Reunião na DRS X sobre Etapa 
Regional e Curso Biossegurança;  Reunião extraordinária da COMETIL para discussão e 
elaboração de um Regimento Interno para a mesma; Reunião de planejamento de Grupo 
Territorial (Região Pres. Dutra) em Limeira; Reunião ordinária do Grupo Gestor do Programa de 
Saúde do Trabalhador em Limeira; Reunião com PST de Limeira para ação de fiscalização 
conjunta;Reunião  com Ministério Público do Trabalho  - MPT – Campinas sobre Projeto 
motociclistas; 

 Eventos: Participação do congresso da RET/UEL- Londrina e apresentação da experiência de 
reabilitação profissional do CEREST-Piracicaba ; Participação na comissão organizadora e como 
delegada representante de trabalhador da saúde na Etapa Regional da 6a. Conferência 
Estadual de Saúde;Participação  no Lançamento do Dossiê Temático da RBSO na Fundacentro;       
 
Palestra: Proferiu  as seguintes palestras:  na SIPAT Bioagri - tema Prevenção de AT SIVAT; 
“Desenvolvimento Infantil e o mundo do trabalho: um problema silencioso” no espaço do 
HTPC da Escola Municipal “Prof. Ataliba”. Público alvo: Professores da rede municipal com 40 
participantes; no I Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil em São José do Rio Preto;  na 
empresa Salusa “Introdução ao Olhar da Ergonomia” para 15 profissionais; no congresso da 
RET/UEL- Londrina  - tema “Agir articulado entre atenção, reabilitação em Saúde do 
Trabalhador: a experiência do CEREST- Piracicaba”. 
O CEREST também concedeu 11 entrevistas  para jornais locais e 10 entrevistas para  televisão  
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 


