
 

 

 

Prestação de contas outubro 

O CEREST realizou no mês de outubro 105 consultas, 71 acolhimentos, digitou 09 SINAN – NET  
11 - Acidentes de Trabalho Graves, 09 LER/DORT, 07 mesas redondas com empresas para 
discussão das condições de trabalho e prevenção de acidentes, 46 fiscalizações em ambientes 
de trabalho, 13 retornos de fiscalizações, 31 Notificações, 03 Interdições, realizou 04 
entrevistas com acidentados, recebeu 885 Relatórios de atendimento ao acidentado do 
trabalho (RAAT); 10 atendimentos individuais do projeto de reabilitação; 

Participou de 16 reuniões entre elas: da COMSEPRE, Reunião CPR Construção Civil; Reunião 
com VE sobre notificação de Violências; Reunião Técnica da Assistência para discussão do 
material que será  encaminhado ao MPT ; Reunião de Equipe CEREST e INSS para discussão de 

casos de RP; Reunião da  Vigilância com Assistência para discussão de caso; Reunião 
sobre o Projeto “Sou Capaz” em parceria com a Secretaria do Trabalho Renda; Reunião para 

organização de evento do Projeto Supermercados; Reunião do Projeto Temático FAPESP 
entrevista com o Procurador  do MPT/Campinas para o  discussão do projeto de 
pesquisa de Limeira; Reunião do Ministério Público do Trabalho de Campinas sobre o  
Programa de RP; Reunião ordinária da COMETIL (Comissão Municipal de erradicação do 

Trabalho Infantil de Limeira); - com palestra-Tema: “O Desenvolvimento Infantil e o 
Trabalho: Um perigo silencioso” na Escola Estadual Castelo Branco; Reunião sobre o 
Projeto Temático – Eixo das ações de promoção da Saúde do Trabalhador e “eixo” 
transversal de avaliação das ações desenvolvidas pelo CEREST – Piracicaba. 
 
Eventos: Participação  na 11ª EXPOEPI em Brasília apresentando os seguintes trabalhos:  
“Agir articulado entre vigilância, assistência e reabilitação profissional em Saúde do 
Trabalhador” e “Projeto de ações interinstitucionais no setor olaria e cerâmica 
vermelha de Piracicaba e região”; Participação SIPAT promovida pela Construtora – 
MRV; Participação e organização de  Reunião para discussão das  condições de 
Segurança do Trabalho, Formalização do Trabalho, Segurança do Alimento e Segurança  
Sanitária em minimercados, supermercados e hipermercados na Câmara de 
vereadores de  Piracicaba, participação e organização do 26º Encontro Presencial do 
Fórum Acidentes do Trabalho: Análise, Prevenção e Aspectos Associados. 
 
Palestras e Capacitações:   Proferiu  as seguintes palestras:  na SIPAT  promovida pela Voal 
Logística para 30 trabalhadores  - Tema Prevenção de AT; SIPAT promovida pela Supricel para 

80 trabalhadores  - Tema  Prevenção de AT e SIPAT Supricel- 40 Trabalhadores (Tiete); no 
Fórum de AT na Câmara de vereadores de Piracicaba – tema Sucesso e Insucesso nas 
Investigações de Acidente de Trabalho utilizando o Método do MAPA; na empresa 
EXALQ  - Tema -  Reabilitação Profissional: Aspectos conceituais, técnicos e históricos;  
SIPAT do Colégio Industrial. Tema: Ergonomia E Reabilitação; promoveu Capacitação  
sobre modelo MAPA para Técnicos de Seguranças de empresas.  
 
O CEREST também concedeu 01 entrevista  para jornal local e 02 entrevistas para  televisão.  


