
SEGURANÇA
DO TRABALHO

O QUE É A CIPA?

A comissão interna de prevenção de 
acidentes ou simplesmente CIPA, tra-
ta-se de uma comissão paritária cons-
tituída por representantes dos empre-
gados (eleitos em escrutínio secreto) 
e dos empregadores (designados pelo 
empregador), que atua na promoção à 
segurança e saúde dos trabalhadores.

QUAL O OBJETIVO DA CIPA?

A Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA) tem como ob-
jetivo a prevenção de acidentes e 
doenças decorrentes do trabalho, 
de modo a tornar compatível perma-
nentemente o trabalho com a pre-
servação da vida e a promoção da 
saúde do trabalhador.

TREINAMENTO CIPA - GESTÃO 2017 / 2018

MEMBROS EMPOSSADOS PARA A GESTÃO 2017/2018

Nos dias 5, 6 e 7 de abril, foi realizado 
o treinamento para a nova gestão da 
CIPA. A capacitação aconteceu na sala 
de treinamento da empresa. Os novos 
cipeiros receberam orientações especí-
ficas conforme a NR 05:

• Estudo do ambiente, das condições 
de trabalho, bem como dos riscos origi-
nados do processo produtivo;

• Metodologia de investigação e aná-
lise de acidentes e doenças do trabalho;

• Noções sobre acidentes e doenças 
do trabalho decorrentes de exposição 
aos riscos existentes na empresa;

• Noções sobre a Síndrome da Imuno-
deficiência Adquirida - AIDS, e medidas 
de prevenção;

• Noções sobre as legislações traba-
lhista e previdenciária relativas à segu-
rança e saúde no trabalho;

• Princípios gerais de higiene do traba-
lho e de medidas de controle dos riscos;

• Organização da CIPA e outros as-
suntos necessários ao exercício das 
atribuições da Comissão.

No último dia do treinamento, a En-
fermeira do Trabalho, Graziela Fer-
nandes de Castro abordou com os 
colaboradores o tema: Noções sobre a 
Síndrome da Imunodeficiência Adquiri-
da (AIDS) e medidas de prevenção.
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O setor de Comunicação, juntamente 
com o setor de Segurança do Trabalho 
da Diana Bioenergia, fez a instalação de 
murais informativos nas áreas de vivên-
cia da colheita mecanizada. A instalação 
desse meio de comunicação tem como 
objetivo informar aos colaboradores 

MELHORIAS REALIZADAS NO AMBIENTE DE TRABALHO

tudo o que acontece na Diana, além de 
disponibilizar informação sobre o setor 
de segurança do trabalho, como por 
exemplo: APT (Análise Prevencionista 
da Tarefa), controles internos da área 
de vivência e demais informações desti-
nadas ao local de trabalho. 

De acordo com a jornalista, Jéssica 
Cagliari, outras formas de levar infor-
mação a esse setor já estão sendo pro-
videnciadas, pois a informação precisa 
chegar para todos.


