
O CEREST realizou no mês de Junho 52 consultas, 37 acolhimentos, digitou 149 SINAN – NET ( 
03 -Acidentes de Trabalho com exposição a Material Biológico / 02 - Acidentes de Trabalho 
Grave e 144 Ler/Dort), 12 mesas redondas com empresas para discussão das condições de 
trabalho e prevenção de acidentes, 31 fiscalizações em ambientes de trabalho, 30 retornos de 
fiscalizações, realizou 07 entrevistas com acidentados, recebeu 700 Relatórios de atendimento 
ao acidentado do trabalho (RAAT);14 atendimentos do projeto de reabilitação e Grupo 
Terapêutico: 01 encontro com 15 participantes; 

Participou das seguintes reuniões: da COMSEPRE, Reunião CPR Construção Civil; 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 com CESAT  de  Salvador-
BA sobre RP; Reunião com o Prefeito de CAPIVARI sobre Programa de Reabilitação Profissional; 
Reunião para discussão  do Projeto Supermercados com as instituições envolvidas  para 
discussão e planejamento de ações sobre notificação, diagnóstico; Reunião para discussão do 
Projeto temático da FAPESP sobre a avaliação  de serviço, FAPESP II- Equipe Empoderamento e 
Dimensão C; Reunião com Ministério Público sobre projeto Motociclistas;   Reunião com Profº 
Rodolfo Vilela – USP sobre Projeto de Erradicação do Trabalho Infantil de Limeira; Reunião do 
CMDA de Limeira para articulação de parceiros para compor a rede de Erradicação do Trabalho 
Infantil em Limeira; Reunião ordinária da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho 
Infantil de Limeira (COMETIL); Reunião com CEREST de Ribeirão Preto para esclarecer  dúvidas 
a respeito de ações de enfrentamento do Trabalho Infantil; Reunião da Comissão Organizadora 
da Etapa Municipal da 14a Conferência Nacional 14a Conferência Nacional de Saúde; Reunião 
ordinária do  Conselho Municipal de Saúde; Reunião do NEP do CGR Piracicaba sobre Projeto 
de Biossegurança na DRSX;Reunião com CEREST de Americana para discussão sobre o modelo 
de análise e prevenção de acidentes de trabalho-MAPA para o acidente ocorrido com o trem; 
Reunião com Sindicato dos comerciários de Limeira sobre demanda  para “curso de Cipeiros”. 

 Eventos: Entrevista concedida a TV metal sobre a posse da nova coordenação da COMSEPRE; 
entrevista concedida a TV “Gazeta de Limeira” sobre as repercussões do trabalho infantil na 
saúde e desenvolvimento “biopsicossocial” das crianças e adolescentes.  Realizou oficina sobre 
AT na Guarda Mirim - 42 participantes; Promoveu capacitação nos UPAMs do Piracicamirim e 
Vila Rezende sobre a importância do preenchimento do RAAT e esclarecimento de dúvidas;   
participação no 24ºFórum de análise de AT na FSP- USP- SP; O CEREST entrevistou  
representante da Secretaria Municipal de Educação de Limeira para registro dos avanços e 
formação de indicadores para o projeto de Erradicação do Trabalho Infantil em Limeira; 

Palestra: Proferiu  as seguintes palestras:  Palestra no CPR  sobre NR-18 para 30 profissionais; 
em Limeira por 03 dias consecutivos do Ciclo de palestras com a temática “Saúde e 
desenvolvimento dos nossos filhos”, alcançando um total de 300 pessoas que participam dos 
programas sociais do CEPROSOM; apresentação sobre ações desenvolvidas pelo CEREST  para 
alunas do curso de  Fonoaudiologia da UNIMEP; Palestra no  Colégio Industrial Saúde e 
Segurança; 
 

 

 

 


