
O CEREST realizou no mês de Julho 62 consultas, 68 acolhimentos, digitou 42 SINAN – NET ( 24 
-Acidentes de Trabalho com exposição a Material Biológico / 01 - Acidente de Trabalho Grave e 
17 Ler/Dort), 09 mesas redondas com empresas para discussão das condições de trabalho e 
prevenção de acidentes, 23 fiscalizações em ambientes de trabalho, 28 retornos de 
fiscalizações, realizou 03 entrevistas com acidentados, recebeu 715 Relatórios de atendimento 
ao acidentado do trabalho (RAAT);38 atendimentos individuais do projeto de reabilitação ; 

Participou das seguintes reuniões: da COMSEPRE, Reunião CPR Construção Civil cujo tema foi 
“Tubulão” a céu aberto; Reunião do Conselho da Previdência; Reuniões técnicas do grupo de 
reabilitação do CEREST  com INSS para  discussão de casos do Programa de Reabilitação (RP); 
Reunião Hospital Fornecedores de Cana sobre Programa de RP;  Reunião para discussão  
do Projeto Supermercado com a da ACIPI ; Reunião com sindicato dos bancários para 
articulação de capacitação do controle social de Limeira e contato com sindicato dos 
Metalúrgicos de Limeira sobre o mesmo tema; Reunião na DRS X com a Comissão 
Organizadora da Etapa Regional da 14a Conferência Nacional de Saúde ; Reunião com 
Conselho Municipal de Saúde sobre documentos para Etapa Regional da 
Conferência;Reunião extraordinária da COMETIL para discussão e elaboração de um 
Regimento Interno para a mesma ; Reunião ordinária da Comissão Municipal de 
Erradicação do Trabalho Infantil de Limeira (COMETIL); Reunião para aplicação MAPA caso  
ao acidente com trem  no município de Americana; Reunião para discussão do Projeto 
temático da FAPESP; Reunião com Prof. Dr. Dari Krein da UNICAMP para acertar 
detalhes sobre o projeto; 04 Audiências Públicas com Ministério Público do Trabalho  - MPT 
– Campinas. 

 Eventos: Realizou oficina em empresa com o grupo de trabalhadores  para dar uma devolutiva 
sobre a dinâmica realizada com esses trabalhadores e para validar o material elaborado pela 
equipe; Capacitação em Limeira sobre RAAT e SINAN para equipe do PST, Participação 
do WORSHOP "Saúde Indígena" em  Belo Horizonte/MG - parte do Curso a Distancia da 
UFMG referente ao Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros de Saúde; 
Participação Banca de Doutorado UNESP Botucatu Representando o CEREST; 
Participação Seminário “Mortes no Trabalho” em São Paulo; Participação no 
treinamento sobre SIMPLISS no Centro Cívico em Piracicaba. 
 
Palestra: Proferiu  as seguintes palestras:   SIVAT- Palestrante do Seminário  em Natal –
RN-; Apresentação do CEREST/Piracicaba para o CEREST de Jundiaí que esteve em 
visita no dia 07/07; 
 
 
 
 

 

 

 


