
O CEREST realizou no mês de maio 86 consultas, 43 acolhimentos, digitou 120 SINAN – NET ( 
54 -Acidentes de Trabalho com exposição a Material Biológico / 05 - Acidentes de Trabalho 
Grave e 61 Ler/Dort), 30 mesas redondas com empresas para discussão das condições de 
trabalho e prevenção de acidentes, 48 fiscalizações em ambientes de trabalho, 21 retornos de 
fiscalizações, realizou 04 entrevistas com acidentados, recebeu 600 Relatórios de atendimento 
ao acidentado do trabalho (RAAT),25 atendimentos do projeto de reabilitação e Grupo 
Terapêutico: 7 encontros com 15 participantes; 

Participou das seguintes reuniões: da COMSEPRE, Reuniões técnicas do grupo de reabilitação  
com INSS  e Sindicato para avaliar e planejar ações do Programa de Reabilitação  e 
readaptação de pacientes ao posto de trabalho; 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; Reunião para discussão do projeto RP com sindicato em Limeira; reunião 
com ONG INCA para tratar do projeto da Usina são José;Participação em reunião Oboré sobre 
material educativo do projeto Motociclistas profissionais; Participação em Reunião da 
Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil de Limeira - COMETIL ;Reunião Grupo 
de Trabalho Saúde do Trabalhador sobre Sinannet em São Paulo; Reunião no Conselho 
Municipal de Saúde sobre 14a Conferência Nacional de Saúde e realização da municipal para 
debater a temática e enviar delegados para a Estadual e Nacional.  Reunião sobre "Controle 
Social e sua importância para implantação do SUS" para 120 alunos da Ed. Física e Fisioterapia 
da Disciplina de Saúde Coletiva da UNIMEP Taquaral; Reunião com grupo territorial de 
erradicação do trabalho Infantil em Limeira; Reunião com comissão do grupo gestor do 
Programa de Saúde do Trabalhador Limeira para tratar do modelo do  regimento interno; 
Reunião com CEREST de Americana para discussão sobre o modelo de análise e prevenção de 
acidentes de trabalho-MAPA;  06 Audiências Públicas com Ministério Público do Trabalho  - 
MPT - Campinas; reunião com Conselho da Previdência Social; reunião do CRP; 

 Eventos: Entrevista concedida a TV metal sobre o Encontro do setor metalúrgico “conhecendo 
o setor Metalúrgico para transforma-lo” entrevistas concedidas à EPTV sobre os dados do 
SIVAT na Construção Civil; entrevista concedida à TV Beira Rio sobre alojamentos no setor da 
Construção Civil; 03 entrevistas concedidas aos jornais: Jornal de Piracicaba, Jornal Gazeta;
 Participação na palestra proferida pela Dra. Ana Maria Girotti  no evento “Escolas 
promotoras de Saúde – Currículo vivo;Participação no Workshop NR-12 em São Paulo - 
FEIMAFE- 2011 e Workshop PILZ;  Participação no Seminário Oleira e Sebrae; participação no I 
Encontro de Saúde Mental e Trabalho; participação na Conferência OCIP-21; participação na 
Conferência de saúde em Itapetininga; Participação  de encontro do setor metalúrgico 
“conhecendo o setor Metalúrgico para transforma-lo”. 

Palestra:Proferiu  as seguintes palestras  na SIPAT da Tel Telecomunicações Ltda para 20 
participantes; no seminário da FITIEG em Goiânia – GO sobre o SIVAT; no Encontro do setor 
metalúrgico “conhecendo o setor Metalúrgico para transforma-lo”; apresentação sobre 
CEREST/Piracicaba para 08 alunas do Curso de Técnico de Enfermagem do Colégio Industrial 
acompanhados da Profa. Angela Marcia Fossa;  

 


