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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE 1 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES DA ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 2 

HUMANIDADES – EACH – DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP - 3 

GESTÃO 2016/2018. No dia 03 de outubro de 2017, às 14 horas, reuniu-se 4 

extraordinariamente, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da 5 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da USP, na sala  de treinamento da 6 

biblioteca, sob a presidência da senhora Analúcia dos Santos Viviani Recine, 7 

tendo como secretária Jussara Barbosa. Presentes: Titulares: Analúcia dos 8 

Santos Viviane Recine; Antonio Geraldo Ferreira Silva Filho e Jussara Barbosa 9 

Ausentes: Titulares: Ervin Sriubas Junior. Presentes: Suplentes: Bruno Delfran 10 

Pereira; Keyla Dias Amaral Orsatti e Renato Carnaval Cabeço. Ausentes: 11 

Suplentes:  Yuri Estevam Christóforo; Havendo número legal de membros, a 12 

presidente declara aberta a sessão. EXPEDIENTE. A sra.  Analúcia dos Santos 13 

Viviani Recine abre a reunião com o relato dos preparativos e decisões para a 14 

realização da  SIPAT/2017, que foi realizada nos dias 4, 5 e 6 de setembro de 15 

2017. Oficialmente, a programação teve início no dia 5, tendo como tema, a "A 16 

importância de uma vida saudável associada ao trabalho". Entretanto, entre a 17 

última reunião e a SIPAT/2017, muitas decisões foram tomadas, pelo grupo, via 18 

whatsapp e em conversas pessoais. A sra. presidente faz, na sequência, um 19 

resumo das deliberações mais importantes: A Profa. Cristina Limongi precisou 20 

cancelar sua palestra, que foi transferida para o mês de outubro. O Supermercado 21 

Rossi não respondeu aos e-mails, nem à visita pessoal, feita pela presidente 22 

Analúcia Recine e o Vice-Presidente Ervin Srubas. Decidiu-se, então, pela  23 

arrecadação de dinheiro entre os funcionários e assistentes. Conseguiu-se, à 24 

princípio R$ 600,00, verba essa, que necessitou de complementos adicionais. A 25 

Profa, Juliana encomendou os produtos para a realização das seguintes receitas: 26 

1) Cuzcuz da ZL; 2) Abobrinhas Universitárias; 3) Beringelas da CIPA   e 4) 27 

Sardela do Feriado. Estas receitas serão disponibilizadas no site da CIPA. Os 28 

ingredientes foram comprados no supermercado Extra e Assai, pelos Cipeiros 29 

Ervin, Antonio e Bruno no dia 4 de setembro à tarde. Enquanto faziam as 30 

compras, os demais Cipeiros distribuíram as camisetas da SIPAT/2017, no 31 
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auditório azul. Funcionários da EACH, USP e terceirizados compareceram para a 32 

retirada das camisetas, para qual foi feito o registro fotográfico de cada 33 

participante. Entretanto, não foram distribuídas 100% das camisetas no dia 4 de 34 

setembro. Ainda sobre as camisetas, a sra presidente comenta que, no dia 5 de 35 

setembro continuou a distribuição das camisetas para aqueles que não 36 

conseguiram retirar no dia 4 de setembro. Continuando o resumo, a sra 37 

presidente informa que no dia seguinte - 5 de setembro - pela manhã, houve a 38 

inscrição para a apresentação do Coro Masculino de Alumínio e das palestras da 39 

Empresa GA Jr, falando de suas atividades e da palestra da sra. Fabiana Lima 40 

Gonçalves Nicoletti, da empresa ArcelorMittal, que abordou o tema "Programa 41 

5S", de organização de ambiente de trabalho. Junto à inscrição houve  a 42 

distribuição das canecas e bolinhos, com a presença da equipe da GA ambiental 43 

e da nutricionista Valéria da empresa Básica. A distribuição seguiu ao longo do 44 

dia, sendo que, na quarta-feira, dia 6, haviam pessoas ainda retirando camisetas, 45 

canecas e bolinhos.Ela informa ainda que o púbico apreciou as palestras e a 46 

apresentação do coral, tendo corrido tudo bem, conforme a programação 47 

amplamente divulgada na semana anterior. Dentre as apresentações, a sra. 48 

presidente destacou o Coro Masculino de Alumínio, sendo uma atividade artística 49 

que chamou muito a atenção do público presente. No dia 6, no período da manhã, 50 

foi realizada a oficina gastronômica, no laboratório de gastronomia, que foi 51 

coordenado pela Profª Juliana Rodrigues Pedreschi , com o apoio total do sr. 52 

Clarino do Divino Vieira. A participação na oficina gastronômica foi feita através 53 

de inscrição, via formulário online, criado pelo  sr. Ervin, dos 15 primeiros 54 

inscritos, na semana anterior. As 15 vagas foram preenchidas em menos de 30 55 

minutos. A sra. presidente ressalta que, em paralelo à Oficina Gastronômica, a 56 

SIPAT/2017 contou com a presença do caricaturista Luigi Rocco, que fez a 57 

caricatura das pessoas sorteadas nos dias 4 e 5 de setembro e mais alguns 58 

presentes na SIPAT/2017. No mesmo dia 06 de setembro, no período da tarde, 59 

teve início, no auditório azul, a apresentação do Teatro da UNATI, coordenado e 60 

dirigido pelo sr. Rogério Pimenta. A sra. presidente relembra que, na verdade, a 61 

encenação da peça começou no auditório azul, mas que o propósito desta 62 
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apresentação era a participação de todos numa grande gincana, que aconteceu 63 

ao ar livre e levou todos, após responderem perguntas, adivinhações e etc., 64 

encontrarem os diversos setores da EACH até o deck na parte superior da 65 

lanchonete, local onde, finalmente, ocorreu o encerramento da gincana e  da 66 

SIPAT/2017, com a degustação dos alimentos preparados na Oficina 67 

Gastronômica. Sobre os brindes (10 vales refeição no restaurante Barda Linguiça, 68 

5 vales refeição no Café Caoc, 6 seções de beleza no Spaço Vita, 1 notebook do 69 

Cedir), a sra. presidente informa que foram distribuídos desde o dia 4 de 70 

setembro, já na distribuição das camisetas, de forma aleatória, a medida que os 71 

funcionários vinham retirá-las e de acordo com alguns critérios adotados pela 72 

CIPA, ou seja, o 1º, o 25º, o 75º e o 100º funcionários ganharam uma caricatura 73 

neste dia. Os demais brindes foram sorteados entre os presentes após as 74 

palestras e apresentações e no final da SIPAT/2017, sendo um notebook o último 75 

brinde sorteado. Após os comentários gerais sobre a SIPAT/2017, os cipeiros 76 

sugerem que seja revisto o cartaz sobre chamadas de emergência, pois  o 77 

aplicativo de segurança da USP já está disponível. A sra. presidente sugere que 78 

se convide o sr. Kita, chefe da guarda universitária, para uma reunião da CIPA, 79 

para maiores esclarecimentos sobre o funcionamento do aplicativo e como a 80 

CIPA pode colaborar. Foi sugerido também que se incluísse na lista de 81 

reivindicações para a nova diretoria, verba e espaço físico para a CIPA, uma vez 82 

que esta não tem recursos para as atividades da SIPAT e nem um local para 83 

armazenar  seus materiais. Na sequência a sra. presidente afirma que devemos 84 

dar continuidade a confecção dos Mapas de Risco da EACH, ressaltando que, 85 

com a elaboração do questionário online criado pela CIPA  Gestão 2016/2018, o 86 

trabalho está mais prático e registrado de forma eficiente, o que irá facilitar as 87 

futuras gestões da CIPA. Os próximos locais onde serão feitos os mapas de risco 88 

são a guarda universitária e o setor de transporte, no dia 18 de outubro, a partir 89 

das 13:30 h. Será mandado aviso, via whatsapp, confirmando esta data. O sr. 90 

Renato sugere que se consulte o sr. Wilson - do SESMT - sobre os 91 

procedimentos para elaboração do mapa de risco da enfermagem.  O sr. Antonio 92 

informa que o espaço da Estação Ciência está sendo reorganizado. Em relação 93 
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aos EPI's, o laboratório fez pedido para 2018. A sra. presidente informa que o 94 

SESMT tinha o PPRA (Plano de Prevenção de Riscos Ambientais) da EACH. 95 

Comentou-se, na sequência a necessidade de se implantar as normas de uso dos 96 

laboratórios e colocar no site. A questão é de quem deve ser a iniciativa de se 97 

implantar esse procedimento. Segundo informação do sr. Luis Andreoli - 98 

coordenador do laboratório de pesquisa, a verba usada para a compra de EPI 99 

para o laboratório de pesquisa é a verba RTI (Reserva Técnica Institucional - da 100 

FAPESP) e a verba para o laboratório didático é da EACH. Finalizando a reunião 101 

da CIPA a sra. presidente propõe que a palestra da Profª Ana Cristina Limonge 102 

seja realizada no dia 27 de outubro, às 14:00h, cujo tema a ser abordado é: "A 103 

importância da Inteligência Emocional para o Servidor Público: impactos na 104 

resolução de conflitos e relações interpessoais." Os cipeiros concordaram com a 105 

data, tema, horário e a palestrante. A srta. Jussara sugere que se comece a 106 

pensar nas próximas eleições da CIPA, em 2018. Nada mais havendo a ser 107 

tratado,  a  senhora Presidente  encerrou a reunião. Para constar, lavrou-se a 108 

presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim, Jussara 109 

Barbosa ________________________________, primeira secretária, e pelos 110 

demais membros eleitos pelos servidores e indicados pelo empregador.   111 
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