
CEREST REGIONAL CACOAL 

A Saúde do Trabalhador Merece Respeito 

BOLETIM 3° TRIMESTRE AÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE 

DO TRABALHADOR  

No terceiro trimestre do ano de 

2020 o CEREST Regional Cacoal 

realizou diversas ações, as quais 

damos DESTAQUE... 

Palestra em alusão ao Novembro Azul para profissionais da educação  

Capacitação para realização de Notificações    

COVID 19 SINAN 

Ciclo de Estudos Cartilha de Saúde do Traba-

lhador CEREST Cacoal. 

Discussão de Caso de adoecimento mental relacio-

nado ao Trabalho—CEREST E CAPS Cacoal 

Palestra em Fórum de Curso de Medicina: A importância da Humanização 

no SUS.. 



VIGILÂNCIA / INSPEÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

CEREST REGIONAL CACOAL 

A Saúde do Trabalhador Merece Respeito 

BOLETIM 3° TRIMESTRE 

Investigação de óbito em empresa do município de Pimenta Bueno. 

Inspeção em Polícia Técnica de Cacoal, em 

atendimento a demanda do Ministério   

Público do Trabalho. 

Inspeções em órgãos públicos de Rolim de Moura em atendimento à 

demanda do Ministério Público do município. 

Continuidade de investigação 

de óbito de trabalhador de 

mineradora de Nova Brasilân-

dia em parceria com o CEREST 

Estadual 

Verificação de condições de local de tra-

balho em hospital municipal, onde houve 

número elevado de servidores contamina-

dos pelo Covid—19, incluindo um óbito. 

Verificação de condições labo-

rais da Unidade Central de Saú-

de de Cacoal em parceria com 

Conselho estadual de Saúde. 



REUNIÕES TÉCNICAS 

CEREST REGIONAL CACOAL 

A Saúde do Trabalhador Merece Respeito 

BOLETIM 3° TRIMESTRE 

No terceiro trimestre, o CEREST dando prosseguimento as ações em prol à saúde dos trabalhadores, realizou diversas reuniões com empregadores, entidades e órgãos do 

município e da região. Damos destaque as ações voltadas ao enfrentamento do COVID –19 que esse ano foram desenvolvidas pelo CEREST Cacoal, priorizando a saúde dos 

trabalhadores 

Reunião com a equipe técnica da Vigilância Sanitária, Epidemiológica, CEREST e secretária de 

saúde de Cacoal, para discussão de casos COVID-19  entre os servidores e medidas de saúde 

e segurança. 

Reunião para articulação do Termo de       

Cooperação Técnica entre MPT e CEREST 

Reunião com a prefeita interina do município de 

Cacoal, buscando apoio para articulação de proje-

to de Reforma para a nova Sede do CEREST Cacoal  

Reunião com o presidente do sindicato dos servidores 

municipais, CISTT e diretor do hospital Materno Infan-

til para VISAT devido ocorrência de 2 óbitos de servi-

doras em decorrência ao COVID-19. 

Reunião conselheiros de saúde estadual com o 

objetivo de programar visita em Unidade Central 

de Saúde de Cacoal .  


