
O CEREST realizou no mês de Março de 2011 91 consultas, 103 Acolhimentos, digitou 37 SINAN 
– NET ( 01 -Acidente de Trabalho com exposição a Material Biológico / 08 - Acidente de 
Trabalho Grave e 28 Ler/Dort), 28 mesas redondas com empresas para discussão das 
condições de trabalho e prevenção de acidentes, 34 fiscalizações em ambientes de trabalho, 
34 retornos de fiscalização, realizou 04 entrevistas com acidentado, recebeu 800 Relatórios de 
atendimento ao acidentado do trabalho (RAAT) e Grupo Terapêutico: 7 encontros com 15 
participantes; 

Participou das seguintes reuniões: da COMSEPRE, Reuniões técnicas do grupo de reabilitação 
para alinhamento das ações voltadas para aplicação do instrumento Woddi e atuações junto às 
empresas; Reunião da equipe do Projeto Fapesp para discussão projeto temático; reunião com 
a Associação das Olarias; reunião do projeto ASPACER (Projeto da eliminação da Silicose em 
Sta. Gertrudes; Reunião com SEBRAE(Projeto Olaria); Reunião com a COMETIL – Comissão 
Municipal de Erradicação do trabalho Infantil de Limeira; Reuniões com Ministério Público do 
Trabalho – Campinas para discussão de programa de reabilitação profissional em Limeira e 
para apreciação da análise sobre o cumprimento termo de ajuste de conduta (TAC) 
5537/2009;Reunião do Projeto Morbimortabilidade  dos motociclistas profissionais de 
Piracicaba;Reunião reunião com Conselho da Previdência Social no INSS para articular evento 
para debater os problemas de Saúde Mental e Trabalho;  Reunião semanal do Grupo de 
Trabalho Saúde do Trabalhador sobre  Sinannet (manual) em São Paulo; Reunião com sindicato 
dos trabalhadores metalúrgicos sobre o projeto de proteção de máquinas. Reunião com PST de 
Limeira para recomendações dos próximos passos em relação aos Ats que envolvem menores 
de idade em Limeira ( notificação do SINAN e cópia do RAAT para CEREST e ministério do 
trabalho; 

Eventos:  02 entrevistas concedidas à TV Beira Rio; 01 entrevista concedida a rádio 
local;Participação no Seminário Técnico: Saúde e Segurança na Indústria da Construção; 
Apresentação da prestação de contas do ano de 2010 e propostas de 2011 do CEREST no 
Conselho Municipal de; realização de oficina de para profissionais de saúde e oficina  sobre 
ergonomia para empresas. O CEREST recebeu a visita de 05 profissionais do CEREST/ Botucatu. 

Palestra:  Ministração de palestra sobre Introdução à Segurança do Trabalho no SENAC 


