
 

Atividades fevereiro de 2012 

O CEREST realizou, no mês de fevereiro de 2012, 83 consultas, 63 acolhimentos, 01 abertura 
de CAT, 16 mesas redondas com empresas para discussão das condições de trabalho e 
prevenção de acidentes, 03 nexos causais; 20 fiscalizações em ambientes de trabalho, 25 
retornos de fiscalizações, 12 Notificações, 02 Interdições, 11 Autos de Infração, 06 análises de 
AT, realizou 09 entrevistas  relacionadas com AT com trabalhadores;   e recebeu 820 Relatórios 
de atendimento ao acidentado do trabalho (RAAT); 24 atendimentos individuais do projeto de 
reabilitação; 08 encontros do grupo terapêutico com 05 participantes e digitou 10 SINAN NET 
de acidentes de trabalho.  

Participou de reuniões entre elas: Reunião com gerência do MTE para pactuar ações referentes 

à implementação da Comissão Intersetorial  Municipal e discutir ações de promoção da saúde, 

prevenção e erradicação do trabalho Infantil e proteção do trabalho adolescente; Reunião 

ordinária da COMETIL em Limeira; Reunião com equipe do projeto MMPP (Motoboys) com 

equipe da Oboré e equipe da Comunicação Social da Prefeitura; Reunião Técnica com a 

coordenação da Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) e coordenação do Centro de 

Especialidades; Reunião do Conselho Municipal de Saúde;  Reunião da equipe reabilitação 

Profissional para discussão de casos; Reunião da equipe do  Projeto dos postos de 

combustíveis; Reunião com diretor da Vigilância Sanitária;   Reunião com SEST/ SENAT sobre 

organização de Seminário de Saúde do Trabalhador; Reunião com empresa para dar uma 

devolutiva aos trabalhadores sobre a oficina realizada com eles pelos profissionais do CEREST; 

Reunião com empresa para discussão dos casos de reabilitação e retorno ao trabalho (Equipe 

CEREST e INSS). 

 
Eventos: Participou de 04 Audiências Públicas com MPT 15ª Campinas para discussão das 

condições do meio ambiente de trabalho de empresas do município; Elaboração de artigo 

sobre AT grave com adolescente para submissão no número temático da revista científica 

RBSO – FUNDACENTRO; 

 
 Capacitações: Promoveu capacitação de trabalhadores do Supermercado Ideal sobre 

prevenção de adoecimento no trabalho; 

 
 
O CEREST também concedeu entrevista para jornal Gazeta de Piracicaba – Tema: Alojamentos 

e obras; 
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