
Objetivos da CIPA 
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.

Algumas das atribuições da CIPA 
1. identificar  os  riscos  do  processo  de 

trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com 
a  participação  do  maior  número  de 
trabalhadores, com assessoria do SESMT, 
onde houver;

2. realizar,  periodicamente,  verificações nos 
ambientes  e  condições  de  trabalho 
visando a  identificação de situações que 
venham a trazer riscos para a segurança e 
saúde dos trabalhadores;

3. divulgar  aos  trabalhadores  informações 
relativas à segurança e saúde no trabalho;

4. colaborar  no  desenvolvimento  e 
implementação do PCMSO e PPRA e de 
outros  programas  relacionados  à 
segurança e saúde no trabalho;

5. promover, anualmente, em conjunto com o 
SESMT, onde houver,  a Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho – 
SIPAT.

     Fonte: Norma Regulamentadora (NR-5) 
     <http://goo.gl/m2hM5>

Pedidos de EPI

Os  EPI´s  são  fornecidos  gratuitamente  pela 
empresa  a  seus  empregados  que  possuem  a 
obrigação legal de utilizá-los durante o exercício 
de suas funções e de zelar por eles (art. 6.7, NR-
6). Todo EPI entregue deve possuir a indicação 
do CA (Certificado de Aprovação) expedido pelo 
Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  (MTE).  A 
presença do CA garante que o EPI passou por 
testes de padrões de segurança, sendo próprio 
para uso.

Por  isso,  faça  sua  parte:  nunca  deixe  de 
solicitar seu EPI indicado pelo SESMT; zele por 
ele e use-o corretamente!

Para solicitar seu EPI, você deverá entrar 
em contato com o sr.  Rodrigo F. Mazzei (e-
mail  ou telefone),  entre os dias 10 e 30 de 
cada  mês.  Informar  a  descrição  o  mais 
detalhada possível, juntamente com o CA do 
EPI.

Blocos da Filô:
Rodrigo F. Mazzei

rodrigomazzei@usp.br
Ramal: 15-4391

Cassiana V. Sacilotto
CIDRA-FFCLRP
Ramal: 15-3717

Blocos das Exatas
Edson Ricardo de Oliveira

edsonro@ffclrp.usp.br
Ramal: 15-4383

Datas das Reuniões da CIPA 

Mês Data Mês Data

Janeiro 14 Junho 23

Fevereiro 18 Julho 07

Março 24 Agosto 18

Abril 14 Setembro 22

Maio 19 Outubro 20

Mapa de Risco - FFCLRP
Os membros da CIPA estarão atualizando o 

Mapa  de  Risco  dos  diversos  departamentos 
desta  Faculdade.  Por  isso,  pedimos  a 
colaboração  dos  servidores  para  o  acesso  às 
informações necessárias.

Ciclo de Palestras e SIPAT 2016
Se alguém tiver alguma sugestão de temas de 

palestras  e/ou  palestrantes  para  a  o  Ciclo  de 
palestras  e  a SIPAT (05 a  09/09/2016)  poderá 
entrar  em  contato  conosco  através  do  e-mail: 
janaina@ffclrp.usp.br

Todos contra o Aedes aegypti
A  Cipa  parabeniza  todas  as 

campanhas e ações dos servidores 
contra  o  mosquito  Aedes  aegypti. 

Ressaltamos  a  importância  de  toda  a 
comunidade  USP  no  combate  aos  focos  e  na 
eliminação de criadouros.



Membros Gestão 2015/2016

Adriano Batista da Costa
15-3809 / abcosta@ffclrp.usp.br 
Adriano de Jesus Holanda
15-0561 / aholanda@usp.br 

Agnelo dos S. Bastos Neto 
15-3643 / agnelo@ffclrp.usp.br 

Carlos Renato da Silva 
15-3868 / carlos.renato.silva@usp.br 

Daniela Mica Espimpolo (Secretária)
15-9071 / danielamica@ffclrp.usp.br 

Edson Ricardo de Oliveira 
15-4383 / edsonro@ffclrp.usp.br

Eduardo José Crevelin 
15-4858 / ejcrevelin@ffclrp.usp.br 

Everton Antonio Pereira Bortolai 
15-0203 / everton@ffclrp.usp.br 

Janaína de Godoy Gonçalves 
15-0406 / janaina@ffclrp.usp.br  

Neifla Masson
15-3796 / neiflam@ffclrp.usp.br

Paula A. S. Lima (Vice-presidente)
15-8552 / paulalima@ffclrp.usp.br

Rodrigo Focosi Mazzei 
15-4391 / rodrigomazzei@usp.br 

Ronie Charles  Ferreira de Andrade
15-3849 / rcharles@usp.br 

Sidnei Mateus (Presidente)
15-3640 / sidneim@ffclrp.usp.br 

Thalita Aparecida Riul
15-3654 / thalita.riul@ffclrp.usp.br 

Tiago F. S. de Araújo
15-0743 / tiagofsaraujo@usp.br 

EM CASO DE EMERGÊNCIA

1. Ligar para a
Guarda Universitária do Campus

3315-3700 / 3315-3600

2. Pedir para acionar a MEDICAR, 
Polícia ou Bombeiros

3. Informar a localização corretamente

190 – Polícia
192 – SAMU
193 – Bombeiros

Unidade Especial de Tratamento de Doenças 
Infecciosas do Hospital das Clínicas

(UETDI – Campus)
3602-2695 / 3602-2697 (depois das 18h)

Centro de Controle de Intoxicação 
(Unidade de Emergência - Bernardino de Campos)

3602-1000 / 3602-1902

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT)

3315-3571 / 3315-3577 / 3315-4336

Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto

Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes

Gestão 2015/2016
http://sites.ffclrp.usp.br/cipa/


