
Somos o Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador da Microrregião de Campo Grande – 

CEREST Regional Campo Grande – e fazemos parte 

da RENAST- Rede Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Trabalhador. Estamos sediados na capital 

do Estado de Mato Grosso do Sul e nossa área de 

atuação abrange os municípios de: Bandeirantes, 

Camapuã, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corgui-

nho, Costa Rica, Figueirão, Jaraguari, Maracajú, 

Nova Alvorada do Sul, Paraíso das Águas, Ribas do 

Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, São Gabriel do Oes-

te, Sidrolândia e Terenos. 

Somos um serviço do Sistema Único de Saúde 

— SUS, de acordo com o princípio da regionaliza-

ção, sob gestão do município de Campo Grande. 

Nossa função primordial é dar apoio técnico 

para a Rede de Serviços do SUS, nas ações de pro-

moção, prevenção, vigilância, diagnóstico, trata-

mento e reabilitação em Saúde dos Trabalhadores 

urbanos e rurais, com prioridade para as popula-

ções do campo e da floresta, segundo a Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalha-

dora. 

Queremos promover a cidadania e a melhoria 

das condições e das relações de trabalho por meio 

da articulação com outros serviços, com foco no 

processo trabalho/saúde/doença. 

O lançamento deste boletim é em comemora-

ção a 01 ano de implantação. Iniciamos nossas ativi-

dades em 19 de novembro de 2013 com a inaugura-

ção de nossa sede.  

De agora em diante, nos encontraremos men-

salmente com você trabalhador, trazendo informa-

ções, curiosidades, nossas atividades e outros assun-

tos interessantes sobre Saúde do Trabalhador! Cola-

bore conosco, enviando sugestões de temas que você 

gostaria que abordássemos aqui! Esperamos que gos-

te, fizemos com muito carinho para você!  
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DO TRABALHADOR 

Equipe Cerest  



Clique sobre as palavras para acessar as páginas: 

Cerest Regional — www.pmcg.capital.ms.gov.br 

Lei do Benzeno — Imprensa Oficial do Estado 

Renast — www.renastonline.org.br 

Cerest Estadual — www.saude.ms.gov.br 

Conselho Estadual de Saúde — www.saude.ms.gov.br 

Você Sabia ??? 

Endereços Úteis 

Nos dias 01 e 02 de junho de 2014, em Campo 

Grande, foi realizada a I Conferência de Saúde do Tra-

balhador e da Trabalhadora da Macrorregião de Campo 

Grande em parceria com  o Conselho Municipal de Saú-

de - CMS –  e  a Comissão Intersetorial de Saúde do 

Trabalhador - CIST– onde foram  elaboradas propostas 

a serem encaminhadas à III Conferência Estadual de 

Saúde.  

Esta última, aconteceu nos dias 10 e 11 de junho 

de 2014, nesta capital na qual foram condensadas as 

propostas das demais conferências macrorregionais 

para apresentar na 4ª Conferência Nacional de Saúde 

do Trabalhador e da Trabalhadora -CNSTT- a ser reali-

zada entre os dias 15 e 18 de dezembro de 2014, em 

Brasília– DF e cujo tema é “Saúde do Trabalhador, Di-

reito de Todos e de Todas e Dever do Estado”.   

Aconteceu 
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Cantinho Cultural 

Eugênio de Proença Sigaud 
Operários — Óleo sobre tela 

110 x 75 cm 

Encontramos este 

blog, na internet, cha-

mado “Acabou o papel” 

de Rony Gabriel, onde 

ele faz uma releitura em 

forma de poema da obra 

do pintor. Um brasileiro 

que dedicou-se a retra-

tar o trabalho em suas 

pinturas e que falaremos 

mais dele futuramente. 

Vejam a pintura e leiam 

o poema que retrata a 

obra do pintor e a reali-

dade do trabalho.  

Dia após dia, 

Acorda o operário. 
O relógio desperta, 

Já está no horário. 
 

Beija a filha, 
Dá um gole no café 

Despede da esposa, 

Em Deus sua fé. 
 

Desce do lotação, 
Sobe em um trem. 

Cumprimenta o amigo, 
Vai pra obra também. 

 

Evolui a metrópole, 
Vai do solo ao teto. 

Desaparece com o céu, 
O Arranha-céu de concreto. 

 
Coopera ao progresso, 

Com a construção. 

Seu modo, sua ordem, 
Progride a nação. 

 
Soa o apito, 

Retoma o itinerário. 

Ainda não é sexta, 

Nem aumentou seu salário. 
 

Ao chegar em casa, 
Tenta se livrar da tensão. 

Senta na poltrona, 
Liga a televisão. 

 

O noticiário do dia, 
Ele vai assistir. 

A empreiteira que trabalha, 
Acaba de falir. 

 
Ao pai de família, 

Preocupação do sustento. 

Agora o medo, 
À mesa toma assento. 

 
Dia após dia, 

Acorda o operário. 
O relógio desperta, 

Já está no horário. 

 
Currículo na mão, 

Persiste a animosidade. 
Procura outro emprego, 

Por toda a cidade. 

Que os trabalhadores dos postos de combustíveis 

de Mato Grosso do Sul ganharam mais um direito à saú-

de com a publicação no Diário Oficial de Mato Grosso 

do Sul do dia 25/09/14, da Lei nº 4574 de 24/09/14, 

que obriga os postos de combustíveis a encher o tan-

que dos veículos somente até que ocorra o travamento 

automático de segurança da bomba de abastecimento. 

Com isso, a exposição ao benzeno pelos traba-

lhadores é minimizado, o proprietário do veículo tam-

bém ganha, pois o combustível em excesso causa des-

gaste no veículo e também o meio ambiente é preser-

vado! Parabéns aos trabalhadores por mais esta vitória! 

Boletim periódico de divulgação do Centro Regional de 
Saúde do Trabalhador da Microrregião de Campo 
Grande— (MS) — Cerest Regional Campo Grande 
CEREST/DVS/SESAU 
 
Envie-nos suas sugestões, elogios e críticas: 
 
cerestregional@sesau.capital.ms.gov.br 
 
R. Sergipe, 402 - Jardim dos Estados 
CEP: 79.020-160 - Campo Grande- MS  
Fone: (67) 3314-3718  

Participe!!!! 

Operários   
Rony Gabriel 

http://www.pmcg.ms.gov.br/sesau/canaisTexto?id_can=6981
ww1.imprensaoficial.ms.gov.br/pdf/do8765_25_09_2014.pdf
http://www.renastonline.org.br
http://www.saude.ms.gov.br/index.php?templat=vis&site=116&id_comp=2763&id_reg=285&voltar=lista&site_reg=116&id_comp_orig=2763
http://www.saude.ms.gov.br/index.php?templat=vis&site=116&id_comp=4060&id_reg=8368&voltar=lista&site_reg=116&id_comp_orig=4060

