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Prevenir acidentes e resguardar a segurança 

e a saúde do trabalhador é a missão da 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA). Para cumprir essa obrigação, a CIPA 

da PRODAM vai realizar, no período de 06 a 15 

de agosto, uma pesquisa sobre os riscos 

ambientais da empresa. 

Conforme explica a presidente da CIPA, 

Paula Tavares, o objetivo da pesquisa é gerar 

informações para elaborar um mapa de riscos 

da empresa, que é uma representação gráfica 

do reconhecimento dos riscos que o trabalhador 

está sujeito no meio em que atua. “A nossa 

meta é reunir informações para estabelecer um 

diagnóstico da situação de segurança e saúde 

na PRODAM. O objetivo também é estimular a 

participação dos colaboradores nas atividades 

de prevenção”. 

 

Como funciona 

O mapa é um levantamento dos pontos de 

risco nos diferentes setores das empresas. 

Trata-se de identificar situações e locais 

potencialmente perigosos. 

A partir de uma planta baixa de cada seção 

são levantados todos os tipos de riscos, 

classificando-os por grau de perigo: pequeno, 

médio e grande. Estes tipos são agrupados em 

cinco grupos classificados pelas cores vermelho, 

verde, marrom, amarelo e azul. Cada grupo 

corresponde a um tipo de agente: químico, 

físico, biológico, ergonômico e mecânico. 

 

A pesquisa 

Para a montagem do mapa de risco, os 

colaboradores deverão responder a um 

questionário eletrônico sobre os riscos 

existentes na seção onde o trabalhador atua. O 

questionário estará disponível, no endereço: 

www.cipa.prodam.am.gov.br/pesquisa2012. A 

pesquisa deve ser respondida até o dia 15 de 

agosto. 

Resultado 

Com as informações da pesquisa, a CIPA 

espera conseguir montar o mapa de riscos. De 

acordo com Paula Tavares, será impresso um 

mapa de risco de cada um dos setores e afixado 

no local para que todos fiquem cientes dos 

riscos de cada área da empresa. 

 

CIPA inicia pesquisa para mapear os riscos 
ambientais na PRODAM 

Exemplo de Mapa de Risco 



A CIPA da PRODAM promoveu, no último dia 26 

de julho, uma programação especial para comemo-

rar o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho. O evento contou com palestras que abor-

daram assuntos como LER/DORT, riscos ocupacio-

nais e estresse no trabalho.  

Também foram realizadas atividades de atendi-

mento aos colaboradores. Um fisioterapeuta fez 

atendimento na parte da manhã com o aparelho 

Tensor. No período da Tarde, enfermeiras do Servi-

ço Social do Comércio (SESC) realizaram aferição 

de pressão arterial e glicemia. Ao todo, 60 colabora-

dores participaram da programação. 

Confira alguns depoimentos de quem participou 

do evento: 

 

Leomax Azevedo (SALPA): Foi muito interessante o 

atendimento realizado durante a programação por 

fisioterapeutas e enfermeiros. As palestras e as ori-

entações a respeito do estresse e dos cuidados que 

devemos ter com a saúde também foram muito inte-

ressantes. Pela importância dos temas abordados 

acredito que poderia haver uma participação maior 

dos colaboradores em toda a programação. 

 

Denilze Malcher (SPSRH): Achei muito bom o aten-

dimento do fisioterapeuta com o Tensor. As orienta-

ções foram muito corretas e o atendimento com o 

aparelho realmente alivia a dor. No geral, a progra-

mação é importante para conscientizar a respeito da 

importância da prevenção de acidentes, de realizar 

exercícios laborais. Só o tempo dos atendimentos que 

foi muito curto. 

 

Carole Baraúna (GEPES): As palestras da manhã 

sobre LER e DORT e riscos ocupacionais foram mui-

to interessantes e didáticas. As palestras consegui-

ram transmitir de forma clara e com dinamicidade 

informações sobre doenças ocupacionais e saúde no 

trabalho. Infelizmente, a participação dos colabora-

dores foi muito reduzida. É importante que todos 

possam assistir a estas palestras para conhecer me-

lhor seus direitos e deveres sobre segurança no tra-

balho. 

 

Sérgio Rodrigues (GEPES): A palestra sobre LER/

DORT foi interessante porque abordou os impactos 

negativos dessas doenças na qualidade de vida do 

trabalhador. A iniciativa da CIPA, na divulgação 

destas palestras é totalmente válida, pois busca ori-

entar tanto a empresa quanto o colaborador em bus-

ca de medidas eficazes visando a melhoria da quali-

dade de vida do colaborador e consequentemente a 

melhoria do clima organizacional. No mais, as pa-

lestras foram muito boas e ajudaram a esclarecer 

para nós, leigos, como devemos evitar situações que 

venham causar algum dano a nós e ajudar a empre-

sa com sugestões na melhoria do ambiente de traba-

lho. 

Confira algumas fotos do evento: 

 

Dia Nacional de Prevenção de Acidentes é  
comemorado na PRODAM 
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS 

06 a 15/Agosto – Pesquisa para elaboração 

do mapa de risco 

29/Agosto 

26/Setembro 

31/Outubro  

28/Novembro  

26/Dezembro 

Aferição de Pressão Arterial e Glicemia realizada pelo SESC 


