
 

Ata  6ª reunião ordinária CIPA/2016/2018 

 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO 1 

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

EACH – DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP - GESTÃO 2016/2018. No 3 

dia 13 de junho de 2017, às 14 horas, reuniu-se ordinariamente, a Comissão 4 

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Escola de Artes, Ciências e 5 

Humanidades, da USP, na sala  de treinamento da biblioteca, sob a presidência 6 

da senhora Analúcia dos Santos Viviani Recine, tendo como secretária Jussara 7 

Barbosa. Presentes: Titulares: Analúcia dos Santos Viviane Recine; Ervin 8 

Sriubas Junior   e Jussara Barbosa. Ausentes: Titulares:  Antonio Geraldo 9 

Ferreira Silva Filho. Presentes: Suplentes: Bruno Delfran Pereira e Renato 10 

Carnaval Cabeço. Ausentes: Suplentes: Keyla Dias Amaral Orsatti  e Yuri 11 

Estevam Christóforo; Havendo número legal de membros, a presidente declara 12 

aberta a sessão. EXPEDIENTE. A sra.  Analúcia dos Santos Viviane Recine, abre 13 

a reunião colocando em aprovação as atas da: 1) 3ª reunião ordinária da CIPA; 2) 14 

1ª reunião extraordinária da CIPA; 3) 4ª reunião ordinária da CIPA; 4) 5ª reunião 15 

ordinária da CIPA  e 5)  2ª reunião extraordinária da CIPA. As atas foram 16 

aprovadas. Em seguida a sra. Analúcia  passa  a palavra para o sr. Antonio, que 17 

retoma a discussão sobre a obrigatoriedade ou não do curso NR10, uma vez que, 18 

de acordo com a manutenção do PCF, datado de 22/05/2017, a NR10 é exigida 19 

para a função de técnico de informática. A Comissão de cursos aprovou o curso 20 

da NR10 para um funcionário da seção de Informática e não para todo pessoal 21 

desta seção, pois não houve solicitação. O sr. Antonio conversou com o 22 

engenheiro Marcelo do SESMT, que vai orientá-lo nesta questão. Na sequência 23 

da reunião o sr. Ervin comenta a importância de uma campanha de doação de 24 

sangue, dentro da EACH e, para tal, é necessário verificar o número de 25 

funcionários interessados em participar desta campanha assim como a 26 

possibilidade dos motoristas levarem os interessados na doação, para algum 27 

hospital da região que tenha este tipo de atendimento. É preciso verificar também 28 

a possibilidade de algum posto móvel de doação de sangue vir na EACH para 29 

coleta de sangue. A sra. Analúcia, em seguida, fala dos preparativos da 30 

SIPAT/2017, apresentando o quadro dos grupos que participarão da dinâmica, 31 
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que acontecerá no dia 6 de setembro, durante a SIPAT/2017. Será necessário 32 

fazer um levantamento de empresas fornecedoras de camisetas promocionais a 33 

serem distribuídas durante o evento, bem como a numeração das mesmas. A 34 

ideia é solicitar aos assistentes, mediante o fornecimento da lista de seus 35 

funcionários, a indicação do tamanho correto da camiseta a ser oferecida como 36 

brinde.  Na sequência, os cipeiros presentes passaram a fazer a revisão dos 37 

Mapas de Risco do I4, conferindo a legenda e posição dos riscos detectados 38 

nesta área. Nada mais havendo a ser tratado,  a  senhora Presidente  encerrou a 39 

reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata que depois de lida e aprovada 40 

será assinada por mim Jussara Barbosa, ________________________________, 41 

primeira secretária, e pelos demais membros eleitos pelos servidores e indicados 42 

pelo empregador.   43 
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