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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 1 

ACIDENTES DA ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES – EACH – DA 2 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP - GESTÃO 2019/2020. No dia 13 de agosto de 3 

2019, às 14 horas, reuniu-se ordinariamente, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 4 

(CIPA) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da USP, na sala de treinamento da 5 

biblioteca, sob a presidência do sr. Ervin Sriubas Junior, tendo como 2ª secretária Analúcia 6 

Recine. Presentes: Titulares: Ervin Sriubas Junior, Lucimara Vianna, Camilo dos Santos 7 

Neto e Izaias Vieira de Cristo. Presentes: Suplentes: Analucia dos Santos Viviani Recine 8 

Geison Castro da Silveira Gueller e Pedro Manoel. Ausentes: Suplentes: Jussara Barbosa 9 

dos Santos. Havendo número legal de membros, o presidente declara aberta a sessão. 10 

Comunicados do presidente: O sr. Ervin Sriubas Junior abre a reunião apresentando o 11 

balanço da organização da SIPAT, iniciando com a organização da Oficina de gastronomia. A 12 

Sra. Analucia comunica que a Profa. Juliana já repassou o cardápio e que o valor a ser pago 13 

pela participação é de R$ 25,00. O cardápio será: Brusqueta de sabores variados, massas 14 

frescas com molhos de tomates frescos e bechamel de gorgonzola, risoto de limão siciliano. 15 

Sobremesa: Tiramisu e palha italiana. Ainda será necessário esclarecer se essa verba 16 

também cobre utensílios como toalha de papel, luvas, toucas e outros descartáveis. A lista de 17 

brindes confirmados é:  Restaurante Xuxa: 2 almoços, Casa do Norte: 2 baião de 2 para 3 18 

pessoas, Pororoca Vídeo Bar: 1 porção de camarão a dorê para 4 pessoas e 1 porção de 19 

batata x-bacon super; Biblioteca: 54 livros infantis recebidos em doação que não são 20 

pertinentes ao acervo; Bazar Juju: 1 caderno e 1 nécessaire  com produtos de papelaria; 21 

Weber: 10 canecas térmicas e 90 lápis; Cafeteria e restaurante da EACH confirmados, 22 

apenas é necessário formalizar as quantidades de almoços. O Sr. Camilo providenciará os 23 

vouchers dos restaurantes. Segundo o funcionário Geison, foi feito o contato com duas 24 

empresas: Analítica e Merck, entretanto aguarda a resposta. O Sr. Ervin acrescentou que 25 

também aguarda retorno das empresas Pluri, Básica e Albatroz.  A Prefeitura Universitária, 26 

através do SAS ofertará o café ao final da SIPAT.  As Bibliotecárias Brenda Malheiros e Rosa 27 

Tereza Tierno Plaza participaram da reunião para esclarecer a situação dos trabalhos de 28 

higienização de acervo e uso de EPIs na Biblioteca da EACH. Houve uma higienização de 29 

acervo durante a Semana Santa, quando EPIs foram distribuídos: luvas, máscaras, óculos, 30 

touca e avental de tecido. Ao final do trabalho, foi solicitado aos funcionários que assinassem 31 

o formulário de EPIs do SESMT, entretanto os funcionários negaram-se a assinar, alegando 32 

não ter havido treinamento. Desta maneira, foi realizado um treinamento no mês de julho. 33 

Muitos funcionários estavam de férias, entretanto um grupo de 9 funcionários participou. O 34 

técnico Wilson propôs abrir uma nova turma na semana da SIPAT no horário matutino para 35 

aqueles funcionários ainda não treinados. Durante o treinamento foi esclarecido que luvas e 36 
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máscaras estão corretas, porém a máscara com válvula para expelir o ar proporciona maior 37 

conforto respiratório ao usuário. O óculos devem  ter a lateral fechada. Houve dúvida e 38 

questionamentos em relação ao avental e touca, e sobre quem deve cuidar dos aventais, pois 39 

os funcionários não quiseram levá-los para lavar em casa. Desta feita, uma funcionária 40 

ofereceu-se voluntariamente para lavar todos. O Sr. Ervin perguntou se os funcionários 41 

assinaram os formulários e solicitou que assim o façam. 42 

A Sra. Lucimara sugeriu consultas à Biblioteca Mindlin, Arquivo da USP, SIBi, IEB, Centro de 43 

Preservação Cultural e Museus que possuem restauradores em seu quadro funcional, com 44 

experiência em higienização de acervos, pois a Biblioteca não consta no PPRA da EACH e 45 

talvez outras Bibliotecas constem no PPRA de suas unidades. Também foi verificado que não 46 

existe padrão na apresentação das informações entre o PPRA de 2011 e 2016. Em relação 47 

ao espaço físico, existem dois tipos de acervo, o normal e o doado. O Sr. Wilson conheceu a 48 

sala do acervo doado e sugeriu que um engenheiro venha analisar a ventilação do espaço. A 49 

Sra. Brenda informou que na ocasião algumas possibilidades foram discutidas, como a mesa 50 

de sucção. O Sr. Geison acrescentou que no laboratório existe um equipamento que talvez 51 

seja parecido e chama-se capela móvel. A Sr. Rosa acrescentou que o Engenheiro Eduardo, 52 

antes de seu falecimento, tinha projeto para reformar a sala da funcionária Célia – 53 

Preservação de acervo e a possibilidade de cobrir todo o elemento vazado da Biblioteca 54 

minimizando a poeira no ambiente. A Sra. Rosa informou que existe a possibilidade de 55 

terceirizar a atividade de higienização de acervo. Ainda sobre a Biblioteca, a Sra. Rosa 56 

acrescentou que está sendo providenciada a troca da posição dos armários internos dos 57 

funcionários para liberar a rota de fuga em frente à copa da Biblioteca. O Sr. Ervin solicitou 58 

que a Sra. Lucimara entre em contato com o SESMT para informar-se sobre os PPRAs de 59 

outras Bibliotecas e seus respectivos EPIs. O Sr. Ervin também orientou que a Biblioteca 60 

solicite formalmente visita  do SESMT para avaliar a sala das doações, a sala de restauro, os 61 

elementos vazados da parte alta do acervo e rotas de fuga.  Encerrada a participação das 62 

Sras. Rosa e Brenda, o Sr. Ervin retomou a reunião com informações sobre a SIPAT. O 63 

processo de compra de bottons, cordões e coletes está no Departamento Financeiro e talvez 64 

sejam adquiridos antes da SIPAT. A programação da SIPAT já está ajustada faltando apenas 65 

fechar a palestra sobre primeiros socorros, e a Diretora Mônica fará a abertura apresentando, 66 

ao lado do funcionário Luciano Picolli, as providências já tomadas em relação do AVCB - Auto 67 

de Vistoria do Corpo de Bombeiros. O Sr. Ervin informou que a Brigada de incêndio deverá ter 68 

110 professores e 110 funcionários, que deverão passar por treinamento. O Sr. Pedro 69 

esclareceu que não existe relação direta entre funcionário e professores treinados e efetivos 70 

brigadistas.  Ainda sobre a SIPAT a Sra. Lucimara lembrou a importância de convidar e 71 

agradecer às empresas doadoras dos brindes. Os certificados deverão ser digitais, para 72 
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serem coloridos, apenas para os palestrantes.  O próximo ponto tratado foi a mensagem da 73 

Sra. Sandra Tokarevicz sobre a falta de água ocorrida entre 29 e 31 de julho. A mensagem foi 74 

enviada à infraestrutura da Escola e à ouvidoria da USP. O Sr. Luciano Picolli já prestou 75 

esclarecimentos à ouvidoria. Os membros da CIPA chegaram à conclusão que não cabe à 76 

CIPA resolver esse assunto, entretanto a CIPA pode ser um canal facilitador da 77 

Comunicação. Também foi detectada a comunicação deficiente nesta específica situação, 78 

quando funcionários do Prédio da Administração não sabiam que havia água no prédio do 79 

Ciclo Básico – CB.  A Sra. Analúcia citou problemas de saúde diversos cuja falta d’água é 80 

inoportuna tais como: troca de absorventes por mulheres menstruadas, episódios de vômitos, 81 

alimentação sem a anterior lavagem de mãos, etc.  O Sr. Geison lembrou que, embora o 82 

Prédio didático tenha caixas d’água, quando há falta geral, atividades dos laboratórios devem 83 

ser interrompidas para a segurança de seus usuários. À Sra. Sandra será respondido que, 84 

apesar de não ser atividade inerente à CIPA, haverá o acompanhamento desta questão. 85 

Também será enviada mensagem à Diretoria da EACH com os pontos levantados, e o 86 

destaque para a necessidade de comunicação assertiva, com detalhamento dos pontos de 87 

água disponíveis. Encerrada essa questão, o Sr. Pedro informou que os fios da plataforma, 88 

que eram ligados diretamente na tomada, estão sendo ligados diretamente no poste de luz. 89 

Acrescentou que no dia anterior houve uma breve queda de energia e o alarme do gerador 90 

ficou apitando das 19h até o início da reunião. Foi aprovado o encaminhamento do Ofício 91 

CIPA/EACH – 010/2019 – melhoria da gestão de EPIs para a Direção da EACH. A pauta 92 

seguinte foi a produção de mapas de risco.  A confecção dos Mapas de risco será 93 

acompanhada pela produção de rotas de fugas. Foi combinado que às terças-feiras haverá a 94 

rotina das vistorias para fazer Mapas de Risco e dia 20, próxima terça-feira, 14h a CIPA dará 95 

prosseguimento a essa atividade. Nada mais havendo para tratar, o senhor Presidente 96 

encerrou a reunião. Para constar, lavrou-se presente ata que depois de lida e aprovada será 97 

assinada por mim Analúcia Recine, ______________________________, segunda 98 

secretária, e pelos demais membros eleitos pelos servidores e indicados pelo empregador.   99 
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....................................................................................                 ....................................................................................... 

                Ervin Sriubas Junior                                             Lucimara Vianna 
                         (Presidente)                                                                               (Vice-presidente) 
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.....................................................................................                 ...................................................................................... 

            Camilo dos Santos Neto                                       Izaias Vieira de Cristo 
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................................................................            .............................................................. 

   Analucia dos Santos Viviani Recine                     Geison Castro da Silveira Gueller 

                  (2ª secretária) 

 

 

 

 

.......................................................................................                   ................................................................................. 

                       Jussara Barbosa                                            Pedro Manoel dos Santos 

                      (1ª secretária) 

 

 


