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Grande parte dos trabalhadores desconhece 

que pode contar com um importante escudo 

que protege o trabalhador e a empresa contra 

infortúnios. Trata-se da Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA) - instrumento 

que os trabalhadores dispõem para tratar da 

prevenção de acidentes do trabalho, das 

condições do ambiente do trabalho e de todos 

os aspectos que afetam sua saúde e segurança.  

Na PRODAM, a CIPA atua na fiscalização 

do cumprimento das normas regulamentadoras 

relativas à segurança e a saúde do trabalhador. 

A gestão CIPA 2012 é composta por 

representantes dos empregados e também do 

empregador.  

A presidente da CIPA 2012, Paula Tavares, 

explica a importância do grupo. “A CIPA tem a 

missão de contribuir para a prevenção de 

acidentes, melhorando a qualidade do 

ambiente de trabalho”, afirma Paula que fala 

ainda sobre as ações que a gestão da CIPA 

2012 já realizou. “A CIPA esse ano já realizou 

ações importantes, como o curso para a 

formação de um grupo de brigadistas na 

PRODAM, além disso, também trabalhamos 

para que fossem adquiridos novos 

equipamentos de proteção individual para os 

colaboradores da limpeza”, informou. 

Paula destacou também que novos projetos 

da CIPA serão executados até o final do ano. 

Entre eles está a criação de um website para a 

divulgação das ações do grupo e a elaboração 

do mapa de riscos. 

Para enviar sugestões, denúncias e 

solicitações para a melhoria do ambiente de 

trabalho da empresa, os colaboradores da 

PRODAM podem enviar um memo, via Lotus 

Notes, para Comissão Interna Acidentes/

prodam, ou e-mail para o endereço 

cipaprodam@prodam.am.gov.br, ou ainda falar 

diretamente com algum dos membros. 

 Confira quem são os colaboradores que 

fazem parte da gestão da CIPA 2012: 

  

MEMBROS EFETIVOS 

 

Paula Tavares Amorim (DLOGI) – 

presidenta 

Areolino da Silva Santana (DADES) – 

vice-presidente 

Rondinelli Vasconcelos Holanda (DCORP) 

– membro 

Francisco Enedelson Maceno (SPINC) – 

membro 

  

MEMBROS SUPLENTES 

 

Daniel Goettnauer Coimbra (DADES) 

Waldecleber Oliveira Gonçalves (DPROD) 

Júlio César Ferreira Ribeiro (DCORP) 

Conhecendo a CIPA 

Parte da equipe CIPA Gestão 2012 



No mês de maio foram entregues 89 equipa-

mentos de proteção individual (EPI) aos cola-

boradores da seção de limpeza. A entrega dos 

novos equipamentos foi uma solicitação da Co-

missão Interna de Prevenção de Acidentes – 

CIPA PRODAM, que detectou a necessidade da 

aquisição para a segurança dos trabalhadores. 

A aquisição dos equipamentos e os requisi-

tos para a compra dos materiais foram acerta-

dos em reunião com representantes da Divisão 

de Logística, Seção de Limpeza, Serviço Social, 

além do engenheiro do trabalho da empresa 

Actus, que presta consultoria em segurança e 

saúde do trabalho para a PRODAM. 

A presidente da CIPA, Paula Tavares, expli-

cou que a compra dos novos equipamentos teve 

como objetivo não só cumprir as normas de se-

gurança do trabalho previstas em legislação, 

mas também de resguardar a segurança dos 

funcionários. “A CIPA está agora fazendo um 

trabalho de fiscalização para garantir que to-

dos os colaboradores da limpeza utilizem de 

forma correta os equipamentos e assim fiquem 

protegidos de acidentes”, disse. 

Os funcionários que receberam os EPIs tam-

bém participaram de uma palestra ministrada 

pelo engenheiro de trabalho da Actus sobre o 

uso dos equipamentos. 

Materiais adquiridos: 

 

12 BOTAS PVC ANTIDERRAPANTE  

12 SAPATOS DE SEGURANÇA DIÁRIO  

12 ÓCULOS DE ARMAÇÃO EM NYLON RE-

SIST. E FLEXÍVEL 

12 PROTETORES AURICULARES TIPO 

PULG  

01 PROTETOR TIPO CONCHA  

12 LUVAS DE PROTETOR DE MÃOS C/ LU-

VA PIGMENTADA DE PVC ) 

03 LUVAS DE COURO COM ALGODÃO  

11 LUVAS DE LÁTEX  

12 MÁSCARAS PARA PÓ PFF1 SEM VÁLU-

VULA 

01 MÁSCARA P/ PÓ PFF3  

01 CAPACETE 

 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

 

09-21/Julho – Pesquisa para elaboração 

do mapa de risco 

27/Julho – Palestra alusiva ao Dia Nacio-

nal de Prevenção de Acidentes de Traba-

lho 

 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 

ORDINÁRIAS 

 

25/Julho 

29/Agosto 

26/Setembro 

31/Outubro  

28/Novembro  

26/Dezembro 

Colaboradores recebem equipamentos de 

proteção individual  
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