Prefeitura do Município de Tietê
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

DIÁLOGO SEMANAL DE SEGURANÇA
Treinamento:

Por que ser CIPEIRO?
Conteúdo do treinamento:
O Ministério do Trabalho e Previdência Social possui 36 Normas Regulamentadoras, onde detalha os requisitos
mínimos para que se ofereça condições de trabalho saudáveis e seguras para todos os trabalhadores do Brasil.
Dentre essas 36 Normas, temos a de nº 05, chamada de CIPA “Comissão Interna de Prevenção de Acidentes” onde
determina que empresas públicas e/ou privadas formem uma comissão com um propósito importantíssimo que é o de
prevenir acidentes no ambiente de trabalho.
Essa comissão é formada por representantes indicados pelo empregador e por representantes eleitos pelos
empregados. (Em março será aberta as inscrições para a formação da CIPA 2016/2017)
Após a eleição, cada empossado participará de um curso / treinamento de no mínimo vinte horas de duração, onde
todos os eleitos e indicados serão qualificados e capacitados para atuar na prevenção de acidentes no trabalho.
A função principal de um Cipeiro é a participação ativa no dia a dia, observando condições de risco e possíveis acidentes
que possam ocorrer. E buscando soluções para evitar a ocorrência de acidentes.
Esta comissão é de extrema importância dentro da empresa, visto que será uma equipe focada constantemente no
assunto que irá tratar de vidas e da preservação do patrimônio.
A Prefeitura apoiará essa comissão, fomentando o propósito, investindo em qualificação dos participantes, cobrando
participação e resultados. Acompanhando as reuniões mensais e também as extraordinárias.
Os novos eleitos serão capacitados constantemente, onde a primeira instância dessa formação será a conscientização.
Cada um deve se conscientizar, modificar os hábitos em relação à PREVENÇÃO de acidentes, e não esperar acontecer
para tomar iniciativa.
Infelizmente muitos não praticam a prevenção, tomando atitudes apenas quando acontece algum infortúnio.
A prevenção salva vidas, protege a saúde do trabalhador e conserva o patrimônio da empresa.
O Cipeiro precisa se enxergar como uma peça fundamental, diferenciada por ter sido escolhido, primeiro por ser bem
quisto na empresa, pela confiança depositada e pela oportunidade de aprender sobre prevenção de acidentes e ser
decisivo em tomadas de decisão ou por praticar medidas de controle que podem até mudar o curso da cultura da
Prefeitura para essa visão Prevencionista.
Amigo Cipeiro Prevencionista, reflita sobre a responsabilidade que estará em suas mãos. Seja um anjo da guarda para
o seu próximo, a si próprio e para a Prefeitura.
Façam jus à sigla CIPA “Comissão Interna de Prevenção de Acidentes”, medite sobre o propósito e o que você pode
fazer para colaborar. Existem vários Cipeiros que nem sabem o que significa a sigla quanto mais o seu propósito.
Seja diferente e faça mais do que lhe é solicitado e mude o quadro da segurança no trabalho no Brasil, colabore para
que os números alarmantes de acidentes e fatalidades diminuam e que os trabalhadores possam ter sua vida laboral
com mais qualidade de vida, segurança e convívio pleno com sua família.

Seja um Cipeiro e faça a diferença, use seu conhecimento e aproveite a oportunidade para proporcionar
um ambiente de trabalho seguro, tanto para você quanto aos seus colegas.
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1. Favor imprimir em frente e verso (evite o desperdício de papel).
2. Reúna as pessoas de seu setor (10 a 15 minutos)
3. Leia o texto para elas.
4. Discutam sobre o assunto “segurança do trabalho”.
5. Anote os pontos discutidos (sugestões e críticas).
6. Recolha a assinatura de todos.
7. Fixar o texto em quadro de aviso e trocar assim que receber novo texto.
8. Encaminhar esse documento ao Técnico em Segurança do Trabalho, ou arquivar em local específico, para que
seja retirado assim que o Técnico realizar visita em seu setor.

A Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho, deseja a todos uma ótima semana de trabalho, e que
ao final de cada jornada de trabalho, todos possam retornar para seus lares tão saudáveis como quando
chegaram.
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