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REUNIÕES
 20/05/2016

 10/06/2016

 12/07/2016

 16/08/2016

 13/09/2016

 11/10/2016

 29/11/2016

 20/12/2016

 17/01/2017

 23/02/2017

 14/03/2017

 18/04/2017
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BOLETINS CIPA AVISA
 Maio/2016: Composição da CIPA Gestão 2016/2017

 Junho/2016: Campanha Junho Vermelho (doação de sangue)

 Julho/2016: Comunicação de Acidente de Trabalho

 Agosto/2016: Pedestres

 Setembro/2016: Setembro Amarelo (prevenção ao suicídio)

 Outubro/2016: Outubro Rosa

 Novembro/2016: Novembro Azul

 Dezembro/2016: Diversão em praias, rios, piscinas exige cuidados

 Janeiro/2017: Programa Brasileiro de Etiquetagem

 Fevereiro/2017: Não alimentar os gatos do campus

 Março/2017: Endividamento do servidor público 

 Abril/2017: Abril Marrom (prevenção à cegueira) 
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COMUNICAÇÃO DE 

ACIDENTE DE TRABALHO (CAT)

 12/09/2016 – Paulo Guedes Cavalcante – trajeto – acidente de trânsito na rua

Inconfidência – afastamento na parte da tarde.

 01/03/2017 – Cirilo Zacharias Attuy Netto – típico – caiu da moto –

afastamento no período noturno.

Gestão 2016/2017

TIPO CAT 2013 2014 2015 2016

Trajeto 01 ------ 01 (reabertura) 01

Típico (queimadura - água quente na mão) ------ ------ 01 01

Típico (queda) ------ ------ ------ 01

Típico (distensão) 01 ------ ------ ------

Típico (ferimento/corte) ------ 02 01 ------



MAPAS DE RISCO

 Atualização em andamento dos setores.

 Arquivo-base feito em Power Point para facilitar as próximas

atualizações.

 Poucas modificações nos tipos de riscos.
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ASSUNTOS FINALIZADOS
 Fixação de suportes/apoios para escadas nos prédios da Administração, Restaurante, Berçário =

os servidores da Seção de Manutenção estavam com dificuldades para alcançar o telhado para

limpeza de calhas, pois as escadas não tinham altura suficientes.



ASSUNTOS FINALIZADOS
 Aquisição de betoneira moderna, com engrenagem de redutor de peso, marca Metal Palma,

recebida em 20/09/2016, sob o patrimônio nº 013-003002.



ASSUNTOS FINALIZADOS
 Continuação da pintura da faixa de pedestre na rampa de acesso entre a Avenida Prof. Dr. Paulo

de Toledo Artigas ao prédio da Didática/Clínicas da FOB.



ASSUNTOS FINALIZADOS
 Poda de duas árvores entre o CRUSP e o Berçário, que estavam quebrando com frequência,

podendo ocasionar acidentes.



ASSUNTOS FINALIZADOS
 Aquisição de frascos de Protetor Solar fator FPS 99 a cada servidor da Seção de Manutenção

Geral.



ASSUNTOS FINALIZADOS
 Troca de algumas placas de sinalização do campus, por estarem desgastadas, em especial a

primeira placa de 20km da Portaria 2, que está com a pintura fraca, dificultando ao condutor

saber o limite de velocidade no campus.



 Área atrás da Biblioteca da FOB = as pessoas utilizavam como passagem mais rápida, havia

canaletas e muitos passavam de forma “espremida”.

ASSUNTOS FINALIZADOS



 Sugestão de melhoria de trânsito interno no Bolsão de Estacionamento 4

Os veículos que vem por aqui estão saindo pela 

entrada, para “cortar” caminho

ASSUNTOS EM ANDAMENTO

Falta a placa



ASSUNTOS PENDENTES
 Sugestão de melhoria na sinalização da curva da Central de Lixo, pois os veículos estão

transitando em alta velocidade. Sugerimos uma sinalização de limite de velocidade e

sinalização horizontal de solo (linha de divisão de fluxo), conforme fotos demonstrativas.



ASSUNTOS PENDENTES
 Sugestão de compra de kits de rebaixamento para as motocicletas oficiais, tendo em vista os

Acidentes de Trabalho ocorridos com o uso das mesmas na Seção de Fiscalização e

Segurança.

As motos tem uma altura considerável e alguns Agentes de Vigilância encontram certa

dificuldade em manobras, subida e descida, etc., motivo este que sugeriu-se colocar um kit de

rebaixamento. Desta forma, acreditamos que contribuirá para a segurança dos nossos

servidores, ajustando a altura dos pilotos à moto, minimizando sensação de desconforto e

insegurança em relação ao veículo.

OBS.: enviado e-mail ao Sr. Carlos Renato João em 17/04/2017, que solicitou contatar a

Administração.



ASSUNTOS PENDENTES

Mapas atualizados da rede elétrica e

hidráulica do campus

Solicitado à 

SEF/Pedro 

Retorno que não 

há tais mapas 

digitalizados

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

Iluminação entre o Restaurante e o

compressor (necessária para a equipe

da Segurança realizar a leitura da

Câmara Fria), além dos usuários do

campus utilizarem esta passagem para ir

ao Banco do Brasil.

Enviado e-mail à 

Seção de 

Manutenção 

Geral da PUSP-

B em 

14/06/2016.

Será realizada 

após a reforma do 

prédio da 

Manutenção da 

FOB (área 

comum).

Coifa para restaurante



INFORMAÇÕES EXTRAS

 Participação de todos os membros (titulares e suplentes) do Curso Treinamento da CIPA –

Formação de CIPEIROS, realizado de 03 a 05 de agosto de 2016, totalizando 20 horas.

 Participação dos membros titulares na 21ª FISP – Feira Internacional de Segurança e

Proteção no dia 06 de outubro de 2016.

 Organização da SIPAT Integrada – Semana Interna de Prevenção de Acidentes, realizada de

07 a 10 de novembro de 2016.

 Organização da Palestra “Medicina Preventiva”, realizada no dia 25 de abril de 2017, com

público interno e comunidade externa, totalizando 64 participantes.



AGRADECIMENTO
A CIPA é uma comissão de enorme responsabilidade, pois, além de ter objetivos

prevencionistas e protetivos quanto à segurança, saúde e qualidade de vida dos

trabalhadores, é um importante elo entre a empresa e seus empregados. Nesta

gestão 2016/2017, contamos com o apoio, comprometimento e dedicação de todos

os membros. Cabe a nós fazer a diferença, pois deixamos nossas atividades na

seção para construirmos os trabalhos da CIPA, da qual temos orgulho e prazer.

Desde já, agradecemos a todos da Prefeitura do Campus, nas pessoas do Prof. Dr.

José Roberto Pereira Lauris, Sra. Ana Maria Lourenço Gaspar, Sra. Tamara de

Almeida Rudsit Bini, Sr. Fabio Eugenio de Souza e Sr. Fabio Mossato Dias.

Atuamos em parceria com a Administração da PUSP-B, FOB e Centrinho, com o

objetivo de avançar na busca por um Campus cada vez melhor para todos nós.

Para esta gestão que finda e para a próxima que se inicia hoje, devemos

multiplicar o conceito de que a CIPA é extremamente salutar no ponto de vista

humano, tornando o ambiente de trabalho seguro e harmonioso, fazendo com que

cada um se ajude mutuamente, com foco na orientação e preservação da vida.

Muito obrigado e sucesso à nova gestão! 


