
COMISSÃO INTERNA DE 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Prefeitura do Campus USP de Bauru

Gestão 2017/2018



COMPOSIÇÃO – Portaria PUSP-B 165/2017 de 22-05-2017

Representantes do Empregador:

Thalita Maria Mancoso Mantovani – Presidente e Titular

Vitor Locilento Sanches – Titular e Secretário Substituto

Nilceu de Souza Vieira – Suplente 

Viviani Gomes Oliveira – Suplente e Secretária

Representantes dos Empregados (eleitos por seus pares):

Vitor Hugo Simões Dias – Vice-Presidente e Titular

Rodrigo dos Santos – Titular 

César Augusto Ferreira – Suplente

Marcelo Belíssimo – Suplente 

Posse: 31/05/2017
Gestão 2017/2018



REUNIÕES
 31/05/2017

 22/06/2017

 13/07/2017

 10/08/2017

 14/09/2017

 19/10/2017

 16/11/2017

 20/12/2017

 24/01/2018

 27/02/2018

 13/03/2018

 13/04/2018

Gestão 2017/2018



BOLETINS CIPA AVISA*
 Maio/2017: Nova composição da CIPA PUSP-B Gestão 2017/2018 

 Junho/2017: Junho Vermelho chama a atenção para a importância de doar 

sangue

 Julho/2017: Pesquisa nacional indica: o brasileiro está mais obeso

 Agosto/2017: Agosto Dourado: mês do aleitamento materno

 Setembro/2017: Uso de celular antes de dormir pode retardar a sensação de 

sono

 Outubro/2017: Tempo seco e poluição trazem desconforto para os olhos 

 Novembro/2017: Exercícios para seu cérebro ficar afiado!

 Dezembro/2017: Vamos falar sobre... DEPRESSÃO

 Janeiro/2018: Atos e condições inseguras

 Fevereiro/2018: Prevenção às LER/DORT

 Março/2018: A importância do uso do EPI

 Abril/2018: Você sabe o que é um EPC? (Boletim 105)

Gestão 2017/2018* Produção mensal desde Julho de 2009



COMUNICAÇÃO DE 

ACIDENTE DE TRABALHO (CAT)

 22/03/2018 – Evandro Baravieira – Seção de Práticas Esportivas – trajeto

durante o horário de intervalo.

Gestão 2017/2018

TIPO CAT 2014 2015 2016 2017

Trajeto ------ 01 (reabertura) 01 02

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

Típico (queda) ------ ------ 01 01

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

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 ENCAMINHADOS ÀS DEMAIS CIPAs

DO CAMPUS

 Sinalização de solo e placas de sentido único no Bolsão de Estacionamento do Predião do HRAC

para evitar acidentes.

Gestão 2017/2018



 Pintura de faixa amarela visando proibir parada de veículos ao lado da cantina, tendo em vista

que a rua é estreita, prejudicando o acesso ao banco, UBAS e demais clínicas da FOB.

Orientação aos proprietários da própria cantina pela Administração.

Gestão 2017/2018

ANTES

ASSUNTOS CONCLUÍDOS

DEPOIS

DEPOIS



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

Geral, da Seção de Fiscalização e Segurança e da Seção de Práticas Esportivas.
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ASSUNTOS CONCLUÍDOS



 Sinalização horizontal de solo (linha de divisão de fluxo), na curva da Central de Lixo, pois os

veículos transitam em alta velocidade.
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ASSUNTOS CONCLUÍDOS



 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. Em épocas de horário de verão, os servidores da Seção de Alimentação

da PUSP-B entram muito cedo e ainda está escuro, por isso também a necessidade da

iluminação externa neste local.

ASSUNTOS CONCLUÍDOS
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 Melhoria de fluxo de trânsito interno nos Bolsões de Estacionamento 4 e 5 com instalação de 

placa de sinalização (pintura de faixa amarela já realizada na Gestão da CIPA anterior).
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ASSUNTOS CONCLUÍDOS



 Mudança na altura do mastro das placas de indicação da Biblioteca da FOB, as quais estavam 

baixas, com risco de transeuntes baterem a cabeça.
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ASSUNTOS CONCLUÍDOS



 Solicitação de pintura da faixa de pedestre na Portaria 1, pois estavam apagadas.

Gestão 2017/2018

ANTES ANTES
DEPOIS

ASSUNTOS CONCLUÍDOS



 Solicitação à DVMANOPER para retirada de calhas que estavam ao lado das salas de aula da 

Fonoaudiologia, pois estavam acumulando água e folhas devido às chuvas intensas de janeiro.
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ASSUNTOS CONCLUÍDOS



 Solicitação formal à empresa terceirizada de limpeza Centro Serviços de melhor controle e 

orientação aos funcionários para transporte e manuseio de lixo, pois foram encontrados 

materiais hospitalares embaixo e ao lado da balança da Central de Lixo. Retorno da Sra. 

Fernanda Ferraz informando que orientou os funcionários de como agir nestes casos e reforçou 

a importância da utilização dos EPIs.
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ASSUNTOS CONCLUÍDOS



 Iluminação na sala da chefia da Seção de Manutenção Geral, onde constatamos no mapa de 

risco muita incidência de luz solar/iluminação. Sugerimos colocar insulfim e consertar a persiana 

da janela. Retorno (via Sistema de Chamados) que foi providenciado.

 Umidade na sala da Elétrica e copa da Seção de Manutenção Geral constatada na atualização 

do mapa de risco. Retorno (via Sistema de Chamados) que foi providenciada a colocação de 

manta asfáltica na parte de fora da parede e que a pintura no lado de dentro da sala seria 

providenciada.

 Acompanhamento de solicitação junto ao SESTM/Sr. Ivo de EPI de um servidor da Seção de 

Alimentação que apresentou coceira com uso de bota. Sr. Ivo implantou uso de calçados de 

EVA sendo mais leves e práticos para todos os servidores daquela Seção. 
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ASSUNTOS CONCLUÍDOS



ASSUNTOS PENDENTES
Aquisição de coifa ou exaustores para

área de lavagem de utensílios no

Restaurante, conforme apontamento no

Mapa de Risco

Ofício CIPA 

005/2017 de 

18/09/2017

Mapas atualizados da rede elétrica e

hidráulica do campus

Solicitado à 

SEF/Pedro em 

2016

Retorno que não 

há tais mapas 

digitalizados

Sinalizadores “Cuidado Veículos” nas 

Portarias P1 e P2 estão desligados

Enviado e-mail à 

Segurança

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



ASSUNTOS PENDENTES
 Intervenção com cones na Portaria P2 para evitar colisão com veículos, conforme Ofício 

CIPA 016/2017, de 13/11/2017. Ideia de fazer estacionamento de motos, zebrar faixa da 

rua. Assunto será verificado com Carlos (Segurança) e Luis Garcia (Presidente CIPA).



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Participação de todos os membros (titulares e

suplentes) do Curso Treinamento da CIPA –

Formação de CIPEIROS, realizado em julho

de 2017, totalizando 20 horas.

 Organização da Palestra “Suicídio! Falando

abertamente para se prevenir”, realizada

em conjunto com demais CIPAs e Seção de

Eventos Culturais da PUSP-B no dia

28/09/2017, com público interno e

comunidade externa, totalizando 41

participantes.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Organização da XV SIPAT Integrada 2017 – Semana Interna de Prevenção de Acidentes,

com o tema Prevenção, Saúde e Cuidado, realizada de 06 a 09 de novembro de 2017, com a

participação de 202 pessoas nas diversas atividades (público interno: 172 pessoas e externo:

30 pessoas). Temas: Emagreça sua Mente / A Segurança do Trabalho e a Reforma Trabalhista /

Superando e Vencendo todos os dias / Inclusão na prática: experiência e sensibilização / O

segredo para se ter qualidade de vida / As 5 saúdes: física, mental, espiritual, familiar, financeira

/ Liderança humanizada



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Organização da Palestra

“Diabetes: Prevenção, controle e

alimentação saudável ainda é a

melhor solução”, realizada em

conjunto as demais CIPAs e

Educação Continuada da

Enfermagem do HRAC no dia

30/11/2017, em dois horários, com

participação de público interno.

 Organização da Palestra “Prevenção às

DSTs/AIDS”, realizada no dia 25 de abril

de 2018, com público interno e

comunidade externa, totalizando 32

participantes.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Aplicação de questionário com 15

perguntas objetivas e espaço para críticas e

sugestões, com o objetivo de avaliar a

eficácia desta Comissão sob a ótica de

cada servidor, bem como para melhor

funcionamento da CIPA. Foram entregues

104 questionários com devolutiva de 62

deles, representando 59,61%. Os dados

estão sendo tabulados.

 Envio de 13 e-mails informativos aos contatos da CIPA internos e externos sobre assuntos

de saúde e segurança do trabalhador.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Alteração de e-mail institucional para utilização da plataforma USP/Google, com o endereço

cipa13@usp.br

 Criação e lançamento em dezembro/2017 da página na rede social Facebook como CIPA

Prefeitura do Campus USP de Bauru (https://www.facebook.com/cipauspbauru/), onde são

disponibilizados as edições do Boletim CIPA AVISA, informativos de assuntos gerais, além de

palestras, atividades e fotos desenvolvidas por nossa Comissão. Estamos atualmente com 77

curtidas.

mailto:cipa13@usp.br
https://www.facebook.com/cipauspbauru/


AGRADECIMENTOS
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 2017/2018, 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 (ex-prefeito), Prof. Dr. José Henrique Rubo (atual

Prefeito do Campus), Sra. Ana Maria Lourenço Gaspar, Sra. Tamara de Almeida

Rudsit Bini e a toda equipe da Seção de Manutenção Geral, da Divisão de

Manutenção e Operação e da Seção de Fiscalização e Segurança, pois a ampla

atuação da CIPA conta diretamente com as atividades de tais seções. Atuamos em

parceria com a Administração da PUSP-B, FOB e Centrinho, com o objetivo de

promover 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 obrigada e sucesso à nova gestão! 


