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COMPOSIÇÃO – Portaria PUSP-B 124/2015

Representantes do Empregador:
Niraldo Adriano Claudino – Presidente e Titular
Renato Monteiro – Titular
Anderson Luiz Avansi – Suplente
Vitor Hiromitsu Ferreira Oshiro – Suplente

Representantes dos Empregados:
Vitor Hugo Simões Dias – Vice-Presidente e Titular
Carlos Renato João – Titular
Thalita Maria Mancoso Mantovani – Suplente e Secretária
Marta Salvador Rett – Suplente

Posse: 08 de maio de 2015
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REUNIÕES
 29/05/2015
 16/06/2015
 28/07/2015
 18/08/2015
 15/09/2015
 14/10/2015
 06/11/2015 – Extraordinária 
 19/11/2015
 18/12/2015
 21/01/2016
 25/02/2016
 30/03/2016
 29/04/2016
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BOLETINS CIPA AVISA
 Maio/2015: Posse da Gestão
 Junho/2015: Campanha Junho Vermelho (doação de sangue)
 Julho/2015: Dicas para evitar as doenças do inverno
 Agosto/2015: Cuidados com os transplantados no inverno
 Setembro/2015: Dia Mundial sem Carro 22/09
 Outubro/2015: Outubro Rosa
 Novembro/2015: Novembro Azul
 Dezembro/2015: Vírus Zika
 Janeiro/2016: Pedras nos rins aumentam no verão
 Fevereiro/2016: Vagas reservadas para idosos e deficientes
 Março/2016: Vírus H1N1
 Abril/2016: Velocidade no Campus USP 
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COMUNICAÇÃO DE 
ACIDENTE DE TRABALHO (CAT)

 13/08/2015 – Edilson Lourenço Pires – corte de dedo – 7 dias de
afastamento.

 02/09/2015 – Carlos Renato João – reabertura – cirurgia para
remoção de parafusos e placas do acidente de trajeto em 09/08/2010
– 15 dias de afastamento.

 03/02/2016 – Júlia Ferreira dos Santos – água quente na mão – sem
afastamento.

 26/03/2016 – José Bernardino de Souza Hader – queda da moto – 2
dias de afastamento.
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MAPAS DE RISCO
 Atualização de todos os setores já feitos pela CIPA Gestão

2014/2015;

 Inclusão de novos setores como: UBAS, Setor de
Fiscalização/Portarias 1 e 2, prédio das empresas terceirizadas,
CRUSP;

 Arquivo-base feito em Power Point para facilitar as próximas
atualizações;

 Poucas modificações nos tipos de riscos.
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MAPAS DE RISCO
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ASSUNTOS TRAMITADOS
Fluxo de pedestres UBAS/Triagem e
clínicas multidisciplinares

E-mails à 
Administração em 
24/06 e 26/08/2015 e
Of. CIPA 007 2015 / 
05-10-2015

DVMANOPER 
providenciou 
rampa e escada

Árvores da calçada da Rua Albino
Tâmbara e da Rua Henrique Savi
(sugestão: solo-cimento)

E-mail à 
Administração em 
09/06/2015

Of. GP 062 
2015/15-07/2015 à 
SEMMA

SEMMA: 
construção de 
bordas com 
tijolos 

Estacionamento da Portaria 2
(sinalização e inversão do
estacionamento 45º)

Of. CIPA 001 2015/03-
07-2015

Of. GP/067 15/05-
08-2015

Concluído em 
03-08-2015

Controle periódico das fezes dos
pombos

Of. CIPA PUSP-
B/FOB/HRAC/002
2015 / 31-08-2015

Prof. Dr. Gustavo
Pompermaier
Garlet, Chefe do 
Depto. de Ciências 
Biólógicas da FOB 
pode atender

Limpeza 
constante pela 
empresa Alclin



ASSUNTOS TRAMITADOS
Nuvem de tinta expelida pelo
exaustor do barracão de pintura
da FOB

Of. CIPA 11 
2014/05-11-2014 

Of. GP/042 
15/18-05-2015

FOB, com sugestão 
do SESMT de troca 
de exaustores 

Alteração das faixas de pedestres
da Portaria 1 e Ginásio de
Esportes; lombadas;
acessibilidade

Of. CIPA PUSP-B e 
FOB/001 2015/31-
08-2015

Of. GP/79 
25/09-09-2015 
à Emdurb

Aguardando retorno
da SEPLAN

Acompanhamento e pesagem na
Central de Lixo pelos Agentes de
Vigilância

Reqto. do servidor 
Cirilo de 
31/08/2015

Of.
SESMT/016/201
5/24-11-2015

Instalação de 
balanças eletrônicas 
com visores externos

Pavimentação com bloquetes na
área atrás da Clínica de Fono;
Calçamento, faixa de pedestre e
lombada;
Sinalização adequada para saída
dos veículos oficiais

Of. CIPA PUSP-B e 
FOB/002 2015/18-
09-2015

Autorização de 
construção de calçada, 
pintura da faixa de 
pedestre e implantar 
sinalizador luminoso 
para veículos.
Bloquetes: retornar o 
assunto em 2016.



ASSUNTOS TRAMITADOS
Lixeiras em lugares estratégicos: 
em frente ao prédio da empresa 
terceirizada; área da Biblioteca; ao 
lado do Centro Cultural

Of. CIPA 006 2015 / 
05-10-2015

Providenciado pela 
DVMANOPER

Passagem ao lado e atrás da 
Central de Monitoramento com 
caminho de pedras sem corrimão

E-mail em 
14/10/2015 ao Eng. 
Fábio Mossato

E-mail do Eng. 
Fábio de 
14/10/2015

Retiradas das pedras.

Estacionamento de carros na 
Portaria 2 que atrapalham a saída 
do ônibus

Of. CIPA 001 
2016/05-04-2016

Of. GP 017 
2016/09-05-
2016 à Emdurb

Aguardando retorno 
da Emdurb

Ruído na Base de Monitoramento 
vindo da ventoinha do rádio de 
comunicação

Sugestão: solicitar 
ao Ivo (SESMT) 
analisar a densidade 
do barulho

A ser discutido

Passarela para acesso do 
estacionamento atrás da 
Biblioteca da FOB pelo lado 
direito, no corredor

A ser discutido



INFORMAÇÕES EXTRAS
 Em 2015, a Prefeitura do Campus USP de Bauru procedeu o destino

ambientalmente correto de 7.000 unidades e 5 quilos de lâmpadas, recebendo
certificado da empresa Mega Reciclagem em 12/01/2016.

 CIPA da PUSP-B foi procurada por servidores da FOB (devido a nossa atuação), para
intermediarmos algumas questões.

 CIPA da PUSP-B foi elogiada pelo Prefeito do Campus em reunião do Conselho
Gestor.

 Ampliação do contato com outras CIPAs de órgãos externos: Unimed Bauru,
Famesp, Faculdade de Ciências da Unesp.
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MENSAGEM 
“Pessoal, acho que estive presente em todas as reuniões (exceto naquela que caiu nas 
minhas férias), contudo, infelizmente não poderei comparecer na última. Assim, perderei 
as despedidas chorosas e os salgadinhos saborosos (rsrs). É que marcamos uma 
gravação externa pela TV às 14h desta quinta-feira e acho que não volto a tempo.

Gostaria somente de agradecer ao Niraldo (presidente), ao Vitor (vice) e a todos os 
demais componentes desta Cipa. O empenho e a responsabilidade de cada um de vocês 
me fez ter, logo nas primeiras reuniões, a certeza do papel fundamental deste grupo de 
trabalho.

Eu realmente nunca havia pensado em participar de tal comissão se não fosse nomeado. 
Foi uma surpresa, mas que aceitei de bom grado. Por isso, agradeço também ao prefeito 
professor Lauris e aos outros membros da Prefeitura do Câmpus pela nomeação. Gosto 
muito deste esquema de, mesmo os suplentes, serem convocados e participarem. Sugiro 
que isso não se perca. E se você for suplente não se sinta acanhado com isso. na Cipa, o 
presidente e o suplente se tratam de maneira igualitária. Acho que, quanto mais cabeças 
pensantes - e críticas -, mais colabora para o objetivo primeiro de uma Cipa: tornar o 
ambiente de trabalho mais seguro.
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MENSAGEM 
Parece algo simples, mas não é. Toda pequena mudança vem com um caminhão de
burocracias e consequências. Mas quando ela ocorre de forma eficiente, vemos a
importância do papel da Cipa. Conseguimos zerar a chance de um acidente? Não e
nunca conseguiremos. Mas sempre estivemos ali. Discutindo e refletindo sobre como
não dar, como diria minha mãe, "sorte pro azar".

Além do agradecimento a todos, gostaria de dar boas vindas aos que estão chegando.
Pelos nomes, acredito que todos estão conscientes da importância do trabalho.
Porém, talvez, nesse meio, tenha alguém igual eu, que nunca pensou em participar de
uma Cipa. Garanto a essa pessoa que logo esse sentimento mudará!

Grande abraços a todos e fiquem com Deus!”

Vitor Hiromitsu Ferreira Oshiro
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MENSAGEM 
De: Ana Maria [mailto:anamaria@ccb.usp.br] 
Enviada em: quinta-feira, 12 de maio de 2016 08:43
Para: Thalita - Seção de Pessoal PUSP-B
Assunto: Re: Apresentação para reunião de posse da CIPA

Thalita e demais integrantes da CIPA, bom dia!
Parabenizo o resumo em forma de apresentação. Muito bem elaborado.
O mais importante, além da apresentação, é o conteúdo que comprova o bom 
trabalho realizado e os excelentes resultados.
Grande abraço a todos.
-- ___________________________________
Ana Maria Lourenço Gaspar
Assistente Técnico de Direção IV
Prefeitura do Campus USP de BauruUSP-Universidade de São Paulo
e-mail: anamaria@ccb.usp.br
(14)3235-8387–fax(14)3235-8324
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