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VI SEMPAT – CAMINHOS PARA A
SEGURANÇA
A VI Sempat – Semana Municipal de
Prevenção de Acidentes e Saúde do Trabalhador
aconteceu nesta quinta-feira (19) em Chapecó.
Teve como objetivo sensibilizar à
população sobre a importância da prevenção
dos Acidentes de Trabalho e Doenças
Ocupacionais com debates direcionados aos
acidentes de trabalho em altura e os caminhos
para a segurança. Na programação teve palestra
com Rodrigo Campos de Oliveira Carvalho Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho e a
temática “Fiscalização do Trabalho em Altura”.
Também a palestra “Protocolo de avaliação de
desempenho de linhas de vida horizontais”, com
a palestrante Letícia Nonnenmacher, Mestranda
em Tecnologia e Gestão da Inovação da
Unochapecó, com projeto de pesquisa voltado à
Segurança do Trabalho. Depois disso aconteceu
a palestra com o Procurador do Trabalho Piero
Rosa Menegazzi, com a temática “Atuação do
MPT na tutela do meio ambiente de trabalho”.
Além da programação de palestras, teve
exposição
de
fotografias
do
Concurso
Fotográfico “Abril Verde – Pela saúde e
segurança no trabalho".

CEREST REGIONAL DE
CHAPECÓ
Os CEREST - são os Centros de
Referência em Saúde do Trabalhador/ST que
compõe a Rede Nacional de Atenção Integral à
Saúde do Trabalhador (RENAST), integrando
os serviços da rede SUS, voltados à assistência
e a vigilância, de forma a congregar/unificar os
esforços dos principais executores com ligação
com a saúde do trabalhador. O serviço tem por
finalidade promover ações para melhorar as
condições de trabalho e a qualidade de vida do
trabalhador por meio de ações de promoção,
proteção, vigilância em Saúde do Trabalhador,
bem como no diagnóstico, tratamento e
reabilitação de trabalhadores acidentados, e
que para isso dispõe de uma equipe técnica
especializada.
O CEREST Regional de Chapecó foi
habilitado através da Portaria SAS/Nº 653, de
19 de Setembro de 2006, com o objetivo de
atender as diretrizes da RENAST. É uma
unidade regional com a função de fornecer
suporte técnico a toda rede do SUS para 76
municípios da macro região oeste de Santa
Catarina. Para isso o Cerest conta com uma
equipe multidisciplinar e multiprofissional,
composta por 07 servidores: Médica do
Trabalho, Engenheira de alimentos, Enfermeira,
Engenheiro de segurança de alimentos,
Técnicos de Segurança do Trabalho, Assistente
Social, Técnico de Enfermagem e um
estagiário.
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Eleições para o
Conselho Municipal de
Saúde
O Edital de Convocação para a
eleição do Conselho Municipal de Saúde, foi
discutido e deliberado na reunião de 19 de
março de 2018.
O Edital de Convocação para Eleição
001/2018 foi publicado no Jornal Sul Brasil
de 20/03/2018 e na 2482ª Edição do DOM,
de 21/03/2018.
O Edital convoca eleições gerais para
a representação de entidades e movimentos
representativos dos usuários do Sistema
Único de Saúde – SUS, para compor o
Conselho Municipal de Saúde, no mandato
de 21 de maio de 2018 a 20 de maio de
2020.

Entidades que poderão se inscrever:
Poderão se inscrever ao pleito eleitoral,
conforme Art. 5°, da Lei 6.419/13:
I – Representantes titulares e suplentes de
usuários
do
SUS:
Sindicatos
de
Trabalhadores Urbanos e Rurais, Conselhos
ou Associações Comunitárias de Bairro,
Organizações que atuam na área da saúde e
defendam os direitos dos usuários do SUS,
Associações de Portadores de Patologias, de
Deficiência, Aposentados e ou Pensionistas.

II – Representantes titulares e suplentes
de profissionais da área da saúde:
Entidades de Classe ou Conselhos de
Profissionais da Saúde;
III – Representantes titulares e suplentes
dos prestadores de serviços de saúde:
Hospitais conveniados com Sistema
Único de Saúde – SUS e Prestadores de
Serviço Privado Conveniados e/ou
contratados pelo Sistema Único de
Saúde e Instituições de Ensino Superior
com cursos de graduação na área da
saúde e sede no município de ChapecóSC;
IV -Representantes do governo
municipal, estadual e Federal.
Documentos necessários:
Para concorrer às eleições de que
trata este edital, os segmentos indicados
no artigo 4º, da Lei 6.419/13, deverão
requerer suas inscrições previamente,
apresentando no ato os seguintes
documentos:
1. Cópia da ata de eleição e posse da
atual diretoria registrada em cartório;
2. Cópia do Estatuto social devidamente
registrado
em
cartório,
inclusive
alterações se houver;
3. Cópia do CNPJ – Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica;
4. Ofício com indicação de delegado que
participará da eleição das entidades ou
movimentos titulares e suplentes ao
Conselho Municipal de Saúde.

5. Relatório resumido com registro das
atividades desenvolvidas na área da
saúde, pela entidade ou movimento, no
último ano;
6. Carta de ausência de processos
transitados e julgados emitida pelo
Controle e Avaliação e Auditoria da
Secretaria de Saúde (documento exclusivo
para
os
prestadores
de
serviço
conveniados e/ou contratados pelo
Sistema Único de Saúde).
As inscrições serão de 26 de março
a 18 de abril 2018, devendo os
requerimentos de inscrições e entrega de
documentação ocorrer junto à Secretaria
Executiva do Conselho, na Secretaria de
Saúde, estabelecida na Rua Marechal
Floriano Peixoto, sn, junto a Arena Conda,
cidade de Chapecó, Estado de Santa
Catarina, no horário das 08:00 as 11:00h e
das 14h horas às 17 horas, de segunda a
sexta-feira.
Calendário das próximas
reuniões do CMS – 2018
Horário: 14:00 horas
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

21 de maio– Auditório da SMS
18 de junho – Auditório da SMS
16 de julho – Auditório da SMS
20 de agosto – Auditório da SMS
17 de setembro – Auditório da SMS
15 de outubro – Auditório da SMS
19 de novembro – Auditório da SMS
17 de dezembro – Auditório da SMS

