PARTICIPA – Novembro/2013

BOLETIM INFORMATIVO DA CIPA
*Participa*
*A cipa mais próxima de você*

OBJETIVOS DA CIPA
Conforme a Norma Regulamentadora NR-05, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível
permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.
A CIPA é composta de representantes do empregador e dos empregados. Os representantes dos
empregadores, titulares e suplentes, serão por eles designados. Os representantes dos empregados, titulares e
suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical,
exclusivamente os empregados interessados. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano,
permitida uma reeleição.
OBJETIVOS DO BOLETIM DA CIPA
A finalidade deste Boletim Informativo é apresentar aos funcionários da Eletrobrás CGTEE o quadro
dos integrantes da CIPA da gestão 2013/2014, o andamento das atividades realizadas por esta Comissão, divulgar
os eventos que serão organizados ao longo da Gestão 2013/2014, além de instruir os funcionários quando necessite
contatar a CIPA no caso de risco de acidentes, abertura de CAT, entre outros.
REUNIÕES ORDINÁRIAS CIPA – GESTÃO 2013
Confira abaixo o calendário das reuniões
ordinárias da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes da DTS – CGTEE, gestão 2013/2014.
Reuniões de 2013
05 de julho de 2013
07 de agosto de 2013
11 de setembro de 2013
09 de outubro de 2013
06 de novembro de 2013
11 de dezembro de 2013

Reuniões de 2014
08 de janeiro de 2014
05 de fevereiro de 2014
05 de março de 2014
09 de abril de 2014
07 de maio de 2014
11 de junho de 2014

Além das datas das reuniões também ficaram definidas as
seguintes datas:
 17 a 21 de março de 2014 – SIPAT (Previsão).

EXPEDIENTE
O boletim PARTICIPA – A VOZ da
Prevenção, é um meio de divulgação da CIPA – Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho da
Eletrobras CGTEE, DTS, Candiota. O nosso objetivo é fazer
circular mensalmente junto aos empregados e empresas
prestadoras de serviço à Eletrobras CGTEE, na planta
industrial da Usina Termelétrica Presidente Médici, em
Candiota – RS.
CIPA – DTPC – Gestão 2013/2014:
Representantes dos Empregados:
 Nilton Passos Mendes (Presidente)
 Luiz Fernando Nunes Moreira (Vice-presidente)
 Dinício Costa Lucena
 Jesus Roberto Fialho Belo
 Denner Maciel Passos
 Luiz Felipe Garcia Cougo
Representantes da Empresa:
 Rafael Barreto Tavares (Secretário)
 Nubia da Silva Lucio
 Nolberto Farias da Rosa
 Lasareno Cardoso
 Jonir Tadeu Porciúncula Peixoto
 Elizabet Pinto Costa Leite
 Cristiano Rodrigues da Silva
FAÇA CONTATO
Atenção colega: Se você tem alguma sugestão, dúvida, crítica ou
mesmo alguma matéria que gostaria de ver publicado no boletim
PARTICIPA, envie para qualquer membro da CIPA – DTS. O
Boletim é de todos nós e SUA PARTICIPAÇÃO será muito bem
recebida. e-mail: cipaupme@cgtee.gov.br
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ATENDIMENTOS NO AMBULATÓRIO DO DTS NO MÊS DE OUTUBRO/2013
TIPO DE ATENDIMENTO
1. Verificação de Sinais Vitais (Pressão Arterial)
2. Verificação de Sinais Vitais (Frequência Cardíaca)
3. Medicações por via oral
4. Medicações por via intramuscular
5. Medicações por via endovenosa
6. Consultas
7. Curativos e outros pequenos procedimentos
TOTAL DE ATENDIMENTOS
ACIDENTES DO TRABALHO – Sem afastamento
ACIDENTES DO TRABALHO – Com afastamento

PARTICIPA - PENSAMENTO

Nº DE ATENDIMENTOS
747
633
04
01
01
113
43
1542
6
0

CHARGES
Utilize os EPI’s adequados!!! Nada de improviso!!!

“À beira de um precipício só há uma maneira de andar para
frente: é dar um passo atrás.” (M. de Montaigne).
Se existirem condições inseguras nas áreas de trabalho, estas
devem ser relatadas aos encarregados ou responsáveis,
membros da CIPA ou à Segurança para as providências
cabíveis.








CIPA - SECRETARIA
Reunião extraordinária sobre SIPAT em 23-10-2013;
Memorando CIPA UPME - 03/2013 para DASSC – Gerônimo Mascarelo, datado de: 11/10/2013, assunto:
Procedimentos NR-33;
Memorando CIPA UPME - 04/2013 para DTCA – Edson Gonçalves, datado de 11/10/2013, assunto: Sistema de
enlonamento automático e sistema de lavagem automática de caminhões;
Memorando CIPA UPME - 05/2013 para DAA – Simone Volz Rodeghiero, datado de 14/10/2013, assunto:
Manutenção da frota de veículos da UPME;
Memorando CIPA UPME - 06/2013 para Felipe Ferreira Rodrigues – Superintendente do Complexo Termelétrico
de Candiota, datado de 21/10/2013, assunto: Elaboração de projeto para instalação de válvula de isolamento no
sistema de ar comprimido do Recebimento de Cal Virgem da Fase C.
Reunião com o Sr. Juliano Correa Chefe do Setor de Apoio Adm. à Produção de Candiota – DAAAC, referente a
Propostas de Melhorias para as Portarias da Eletrobrás CGTEE, datado de 30/10/2013.

IMPORTÂNCIA DE SE COMUNICAR OS
ACIDENTES DE TRABALHO

A SEGURANÇA DO TRABALHADOR PASSA
POR AQUI.
Participe! Encaminhe suas sugestões para as reuniões através
do representante de sua área ou pelo e-mail
cipaupme@cgtee.gov.br.

Acidente do trabalho, por definição legal, é aquele que
ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa,
provocando lesão corporal, perturbação funcional ou
doença que cause a morte, perda ou redução (permanente
ou temporária) da capacidade para o trabalho. Ao se
comunicar um acidente, você permite que os responsáveis
pela segurança do trabalho atuem pontualmente evitando
que acidentes semelhantes ocorram.
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIPA 2013/2014
No dia nove do mês de outubro de 2013, às 9h, na sala de reuniões da CIPA UPME, reuniramse os integrantes desta comissão para debater assuntos referentes a pautas pré-determinadas em
convocação.
No encontro foram revisados assuntos pendentes de reuniões anteriores onde foram repassadas
as situações atuais do que estava em andamento.
Ficou definido na reunião que será confeccionado um memorando para o setor de Segurança do
Trabalho para que este nos envie o procedimento atual de Trabalho em Espaços Confinados que é
usado na UPME e também para que esta comissão possa auxiliar na atualização deste procedimento
conforme consta no item 33.3.3.4 da NR 33 como segue:
 33.3.3.4: Os procedimentos para trabalho em espaços confinados e a Permissão de Entrada e
Trabalho devem ser avaliados no mínimo uma vez ao ano e revisados sempre que houver
alteração dos riscos, com a participação do Serviço Especializado em Segurança e Medicina
do Trabalho - SESMT e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA.
Ficou definido também que será aberta uma ordem de manutenção para que o setor de
Manutenção da parte Civil execute a pintura da faixa de segurança existente em frente à portaria
principal da UPME que dá acesso ao almoxarifado, de modo que a sinalização fique mais visível aos
motoristas e pedestres evitando que possíveis acidentes ocorram neste local.
Será consultado o chefe do setor administrativo da UPME a possibilidade de alterações na
rotatória utilizada em frente a balança para que riscos de acidentes de trânsito sejam reduzidos naquele
local.
Será confeccionado um memorando para que o setor de Engenharia faça um projeto para uma
estrutura de lavagem e enlonamento de caminhões de forma automatizada, de acordo com as sugestões
levantadas em reunião desta comissão.
Ficou definido que os integrantes dessa comissão farão uma visita em todos os setores da
UPME no dia 16/10/2013 visando obter informações sobre riscos presentes nos locais de trabalho e
suas solicitações para esta comissão.
Ficou definido que será feita uma reunião extraordinária no dia 23/10/2013 às 9h na sala de
reuniões dessa comissão, para tratar dos preparativos para a SIPAT.
Sem outra pauta a tratar, e como nada mais foi dito, foi encerrada a presente reunião às dez
horas e quinze minutos (10h15minh). Sendo lavrada a Ata por mim, (Rafael Barreto Tavares), que após
lida, analisada e discutida será assinada pelo Presidente desta comissão.
REALIZAÇÕES E PENDENCIAS DA CIPA - GESTÃO 2013/2014
Realizações
 Autorizado a elaboração do procedimento para
atendimento de acidentado com cal na Fase C.
 Vistoriados três setores (Sala de Operação da Cinza
Fase B, Laboratórios e PTA das Fases A e B).
 Reunião com o Sr. Juliano Correa para
apresentação de Propostas de Melhorias para as
portarias da Eletrobrás CGTEE.
 Retirada de postes com risco de queda próximo ao
acesso a Fase C (Solicitação da CIPA).
 Colocação de dispositivos para fixar correntes das
mangueiras dos caminhões nas tubulações de
recebimento de cal da Fase C (Solicitação da
CIPA).
 Elaboração de procedimento para a atividade de
Recebimento de Cal Virgem da Fase C.

Pendências
 Sistema automático de enlonamento dos caminhões
que acessam o interior da UPME (projeto).
 Sistema automático de lavagem de caminhões que
acessam o interior da UPME (projeto).
 Manutenção da frota de veículos da UPME.
 Válvula de Isolamento do Sistema de Ar Comprimido
do Recebimento de Cal Virgem da Fase C (projeto).
 Pintura da faixa de pedestres em frente a portaria
principal da UPME.
 Informações sobre condições da água utilizada por
funcionários na Fase C (Pendência CIPA 2012).
 Deslocamento de funcionários das terceirizadas junto
a fluxo de caminhões (Pendência CIPA 2012).
 Mapa de riscos da Fase C e revisão do mapa das Fases
A e B (Pendência CIPA 2012).
 Adequação do portão automático da balança da
UPME (Pendência CIPA 2012).
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ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA
O uso de rádios HT é um grande aliado dos profissionais, sendo um dos principais materiais de apoio
que auxiliam na comunicação rápida e eficaz.
Os rádios intercomunicadores portáteis realizam comunicação entre pessoas de maneira rápida e segura
através de ondas magnéticas. Nas áreas da empresa os funcionários que utilizam comunicam-se de
forma instantânea ao toque de um botão com uma pessoa ou grupo.
Como utilizar o Rádio Transmissor de forma correta e segura:
 Falar clara e pausadamente;
 Transmitir apenas o necessário referente ao assunto evite assuntos do cotidiano no rádio, sendo que
qualquer tipo de brincadeira é proibido e motivo de sanções disciplinares e punições;
 Não interromper comunicação de outro operador com outro;
 Estar atento e atender prontamente as chamadas;
 Usar o Código Fonético Internacional e o Código Q nas conversas evite conversa formal;
 Manter a disciplina na rede.

As empresas que alugam ou fornecem o serviço de comunicação via rádio tem um aparelho que
consegue detectar o ID – Identificação do aparelho de rádio que está falando e recebendo para que
assim as empresas possam descobrir quem está usando o rádio indevidamente com brincadeiras,
podendo assim tomar as devidas providências e punições ao operador daquele rádio, vale lembrar
também que todas as conversas via rádio seja do serviço de segurança pública, orgânica ou privada são
monitorados pela ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações órgão responsável e fiscalizador
das telecomunicações no Brasil o qual constatando irregularidades no uso destes aparelhos por parte
dos operadores pagam multas.

PARA REFLETIR!

“COMECE POR FAZER O QUE É NECESSÁRIO, DEPOIS O QUE É POSSÍVEL E
DERREPENTE ESTARÁS A FAZER O IMPOSSÍVEL”.

