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CIPEIROS  INDICAM  OS  CAMINHOS

É com satisfação que entregamos aos companheiros cipeiros da 
nossa categoria a presente cartilha. Não por acaso o nome desta 

cartilha é “Caminhos para o fortalecimento das Cipas”. Isso porque 
ela reúne uma série de informações que municiam o trabalho dos 
cipeiros e, ao mesmo tempo, apresenta o que os próprios cipeiros me-
talúrgicos entendem como necessário e cabível ao trabalho da Cipa.

O Sindicato reuniu ativistas e pesquisadores da luta pela saúde e 
segurança para um ato que marcou o dia 28 de abril, Dia Interna-
cional em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. 
Nas páginas a seguir, o leitor encontra as informações disponibiliza-
das no ato por Fernanda Giannasi (militante da Associação Brasileira 
dos Expostos ao Amianto e auditora fi scal do Ministério do Trabalho), 
Nilton Freitas (assessor do Sindicato dos Químicos do ABC) e Pérsio 
Dutra (dirigente do Diesat, Departamento Intersindical de Estudos e 
Pesquisas dos Ambientes de Trabalho).

Superintendente do Trabalho, José Melo, no primeiro dia de Encontro



O conteúdo desta cartilha também foi construído pelos cipeiros que 
participaram dos Encontros de Atualidades Prevencionistas, realizados 
em maio e em junho de 2010. Foram eles que apontaram o papel e 
o perfi l do cipeiro e os caminhos para que a Cipa possa efetivamente 
exercer seu papel.

Além disso, esta cartilha é ilustrada pelo conjunto de cartoons escolhidos 
pelos cipeiros nos Encontros. São produções de artistas como Glauco, Laerte, 
Rice, Vart e outros profi ssionais que passaram pelo departamento de imprensa 
do Sindicato e pela luta por saúde e segurança, ajudando a ilustrar os materiais 
sobre saúde e segurança, ao longo da história da nossa entidade.

Ao todo, 370 cipeiros estiveram nos encontros. De acordo com 
pesquisa realizada com 214 cipeiros durante os Encontros, a maioria 
deles (91%) tem idade entre 25 e 40 anos e 68% trabalham no “chão de 
fábrica” das metalúrgicas. 

A maioria deles (52%) percebe na empresa onde trabalha a possibi-
lidade de participação e (65%) entende que existe parceria e sinergia no 
relacionamento entre Cipa e Sindicato.

Essas respostas indicam um caminho a ser explorado pela Cipa, 
pelo Sindicato e pelas empresas no sentido de otimizar e potencializar 
o trabalho em prol da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. 
É hora de usufruir desse relacionamento positivo para aprimorar o tra-
balho da Cipa.

É com essa preocupação que apresentamos esta cartilha e também 
com a certeza que ela vai contribuir com a ação efetiva e com o estreita-
mento de laços entre cipeiros e Sindicato em prol da prevenção.

      Jorge Nazareno
      PRESIDENTE
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Professor Amaurilho Reis, do Senai - Osasco, no Encontro em Cotia

Presidente Jorge Nazareno saudou Cipeiros no Encontro em Taboão
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Diretor Gilberto Almazan incentivou atuação da Cipa em Encontro em Barueri

Auditor Hildelberto Bezerra orientou cipeiros no último dia de Encontro 
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ACIDENTES  DE  TRABALHO 
Uma realidade mundial

 

A luta contra os acidentes de trabalho é mundial, justamente porque 
o modo de produção capitalista se baseia numa lógica de produção 

que coloca o bem-estar do trabalhador em segundo plano. 

Por isso, diversas empresas espalhadas pelo mundo ainda ignora-
ram a prevenção de acidentes; logo, a saúde e a segurança dos traba-
lhadores. O resultado1 é o seguinte:

   • 360.000 pessoas morrem a cada ano devido 
a acidentes no local de trabalho, no mundo. Já as doenças relaciona-
das ao trabalho provocam a morte de 2 milhões de pessoas por ano, 
em todo mundo;

   • Todos os dias 960.000 trabalhadores sofrem 
algum dano à saúde devido a um acidente de trabalho;

   • Por dia, 5.330 trabalhadores morrem devido a 
doenças relacionadas ao trabalho. 

   • A cada 15 segundos, um trabalhador morre.

1. Fonte: FREITAS, Nilton. 28 abril: Dia Internacional em Memória das Vítimas dos Acidentes e Doenças do 
Trabalho. Apresentação em Power Point. Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região. 24 abr. 2010.
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28  DE  ABRIL  E ́   DIA  DE  LUTA

P ara alertar a sociedade so-
bre o problema e cobrar 

providências para melhorar a 
política de prevenção de aci-
dentes de trabalho e doenças 
ocupacionais, o movimento sin-
dical internacional adotou o dia 

28 de abril como Dia Internacional em Memória das Vítimas dos Aci-
dentes e Doenças do Trabalho.

A data tem os seguintes temas e objetivos permanentes2:

 •Luta contra o HIV/Aids no local de trabalho;

 •Banimento do Amianto/ asbestos; 

 •Gestão participativa da segurança e saúde do trabalhador 
desde o local de trabalho até o âmbito global.

Além disso, todo país ou or-
ganização tem a opção de incluir 
temas para marcar a data a cada 
ano. Em Osasco, em 24 de abril 
de 2010, a data foi marcada pelo 
Sindicato com um ato, na sua 
sede, que contou com a partici-

pação de diversos companheiros e também de ativistas de lutas rela-
cionadas com a saúde e a segurança. Uma delas foi Fernanda Giannasi, 

2. Fonte: FREITAS, Nilton. 28 abril: Dia Internacional em Memória das Vítimas dos Acidentes e Doenças do 
Trabalho. Apresentação em Power Point. Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região. 24 abr. 2010.



que também é auditora fi scal do Ministério do Trabalho. Como uma das 
fundadoras da Abrea (Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto), 
Fernanda lembrou as diversas vítimas do amianto e também prestou 
informações sobre a luta pelo banimento.

O ato também teve a presença de Nilton Freitas, assessor do Sindi-
cato dos Químicos do ABC, que foi o responsável por difundir a data 
no Brasil. Outro convidado foi o dirigente do Diesat, Pérsio Dutra, que 
abordou os avanços e os desafi os no combate aos acidentes de trabalho 
no Brasil. O material exposto por todos eles é uma das bases de dados 
usadas na elaboração desta cartilha.

ELIMINAR  OS  ACIDENTES DE TRABALHO 
é condição para o trabalho decente

 

A OIT (Organização Internacional do Trabalho) difunde e envolve 
diversos países na busca pelas condições que possam permitir 

classifi car o trabalho nestes países como “decente”. Para isso, defi ne 
Trabalho Decente como: “um trabalho adequadamente remunerado, 
exercido em condições de liberdade, eqüidade e segurança, capaz de 
garantir uma vida digna.”3

Ou seja, saúde e segurança é uma condição para que o trabalho 
possa ser chamado de “decente”.

O Brasil assumiu o compromisso com a promoção do Trabalho 
Decente, em junho de 2003. Por isso, também defi niu uma série de 
prioridades, que compõem a Agenda Nacional do Trabalho Decente 
(disponível em www.oitbrasil.org.br).
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3. AGENDA NACIONAL DO TRABALHO DECENTE. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/info/
downloadfi le.php?fi leId=237>. Acesso em 26 maio 2010.



REALIDADE  BRASILEIRA
Lutas e desafi os

 

C om a intervenção do movimento sindical, entidades especializa-
das e militantes da área de saúde, o Brasil registra avanços no 

combate aos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

Porém, as estatísticas mostram que o trabalho preventivo deve ser 
aprimorado para combater o problema. Isso porque em 2008, 747.663 
pessoas tiveram o rumo de suas vidas pessoais e profi ssionais alterado 
devido a um acidente ou doença ocupacional. Para 2.757, a conseqüên-
cia foi a morte.4

Ao mesmo tempo, a história da luta por saúde e segurança nos 
locais de trabalho mostra que é fundamental a pressão por políticas 
públicas voltadas à prevenção, a punição das empresas negligentes e 
também para que a notifi cação de acidentes seja a mais fi el possível à 
realidade vivida pelos brasileiros em seus postos de trabalho.

Isso porque a subnotifi cação, ou seja, a ausência de registro dos 
casos de acidentes ou doenças ocupacionais ainda é um grave problema 
que atrapalha não só a possibilidade de assistência às vítimas, mas tam-
bém a possibilidade de o país conhecer a real dimensão do problema 
para combatê-lo.

O cálculo do Sindicato é que 45% dos acidentes ou doenças ocupa-
cionais não tinham sido notifi cados em 2008. O cálculo é feito com a 
metodologia da Fundacentro e baseado nos dados da Previdência So-
cial, que é o mais recente.

Mas a subnotifi cação vem caindo, graças à pressão do movimento 
social por políticas públicas que ataquem o problema. Em 1996, a estima-

14

4. DUTRA, Pérsio. As Estatísticas de Acidentes de Trabalho em 2008: considerações. Sindicato dos Met-
alúrgicos de Osasco e Região. Apresentação em Power Point. 24 abr. 2010.



tiva era que 82% dos casos de acidentes e doenças não eram notifi cados. 
Nessa época a Previdência computava 395.455 acidentes e doenças.

Como mostra o gráfi co, a subnotifi cação começou a ter queda ex-
pressiva a partir de 2007, quando entrou em vigor o Nexo Técnico Epi-
demiológico Previdenciário (NTEP).
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2
CAI  A  SUBNOTIFICACA

~ 
O

Com o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP)

 

O NTEP estabelece o vínculo entre doença ocupacional ou acidente de 
trabalho com a atividade profi ssional do trabalhador, mesmo sem a 

emissão de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho). Mas a emissão da 
CAT continua obrigatória e quem não a emite está sujeito a multa. 

Com isso, as estatísticas mudaram, notando-se o aumento do núme-
ro de registros sem CAT:

ACIDENTES  DE  TRABALHO5

   ANTES  DO  NTEP  DEPOIS  DO  NTEP

   2006   2007    2008

  Total  506.607 Total 659.623 Total 747.663
 
  Típicos 403.264 COM CAT  518.415 COM CAT  545.268
  Trajeto    73.981 Típico      417.036 Típico      438.536
  Doença   26.645 Trajeto        79.005 Trajeto        88.156
  SEM CAT         0 Doença        22.374 Doença        18.576
   SEM CAT   141.108 SEM CAT   202.395

5. PREVIDÊNCIA SOCIAL. In: DUTRA, Pérsio. As Estatísticas de Acidentes de Trabalho em 2008: 
considerações. DIESAT. Apresentação em Power Point. Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e 
Região. 24 abr. 2010.



2ª- parte
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CIPEIROS  DEFINEM  SEU  PAPEL

 

O aprimoramento do trabalho dos cipeiros metalúrgicos foi o prin-
cipal objetivo dos Encontros de Atualidades Prevencionistas, re-

alizados pelo Sindicato, nos dias 6, 13, 20 e 27 de maio e 19 de junho, 
em sua sede e em suas subsedes. 

Para isso, além de obterem informações transmitidas pelo Senai-O-
sasco e pelo Sindicato, os cipeiros também apresentaram a sua opinião 
sobre o quê defi ne um cipeiro atuante e também apontaram quais são 
as ferramentas disponíveis para que essa atuação seja efi caz. 

Apresentamos a seguir essas defi nições, acrescidas de determi-
nações previstas na NR5, que é a Norma Regulamentadora que descreve 
o papel da Cipa e a forma como seus membros devem atuar. Aponta 
também quais são as obrigações do cipeiro e da empresa1. 

 As indicações foram ordenadas segundo o processo de constituição 
e atuação da Cipa. Elas foram ilustradas com as charges de artistas que já 
passaram pelo Sindicato e contribuíram com a construção de materiais 
informativos voltados para a prevenção de acidentes, entre eles Glauco, 
Laerte, Rice, Vart e outros. As ilustrações a seguir foram escolhidas pelos 
participantes dos Encontros, em votações que antecederam as palestras. 
Confi ra na próxima página.

1. Disponível no site do Ministério do Trabalho: www.mte.gov.br/legislacao/normas_regu-
lamentadoras/nr_05.asp



1º passo – Eleição do cipeiro atuante: 

O primeiro passo quem dá é o trabalhador, na hora da eleição da 
Cipa. Preste atenção se o seu candidato é

  •comprometido;

  •participativo;

  •entende e assume o papel do Cipeiro;

  •conhece o ambiente de trabalho;

20



  •um trabalhador preocupado com a saúde e segurança 
de seus companheiros. Alguém que pensa muito maior, não está preo-
cupado simplesmente em garantir sua estabilidade no emprego. Até 
porque a NR5 determina:

“O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, 
quando faltar a mais de quatro reuniões ordinárias sem justifi cativa. 

A vacância defi nitiva de cargo, ocorrida durante o mandato, será 
suprida por suplente, obedecida à ordem de colocação decrescente re-
gistrada na ata de eleição, devendo o empregador comunicar à unidade 
descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego as alterações e 
justifi car os motivos. 

No caso de afastamento defi nitivo do presidente, o empregador 
indicará o substituto, em dois dias úteis, preferencialmente entre os 
membros da CIPA. 

No caso de afastamento defi nitivo do vice-presidente, os membros 
titulares da representação dos empregados, escolherão o substituto, en-
tre seus titulares, em dois dias úteis.”

21



2º passo – Depois da eleição, é hora da 
qualifi cação para preparar a ação. Para isso:

1. O Cipeiro deve passar pelo treinamento determinado pela NR5, 
com carga horária mínima de 20h (dentro do horário de expediente do 
cipeiro), no prazo máximo de 30 dias, antes da posse da comissão. Fique 
atento ao conteúdo do curso para que esse treinamento realmente seja 
útil ao seu trabalho. O treinamento deve contemplar, no mínimo, os 
seguintes itens2: 

 “a. estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como 
dos riscos originados do processo produtivo; 

 b. metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças 
do trabalho; 

 c. noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de 
exposição aos riscos existentes na empresa;

 d. noções sobre a Síndrome da Imunodefi ciência Adquirida 
(AIDS) e medidas de prevenção; 

 e. noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relati-
vas à segurança e saúde no trabalho;

 f. princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de con-
trole dos riscos; 

 g. organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercí-
cio das atribuições da Comissão.

22

2. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes. Disponível em: http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/
nr_05.asp. Acesso em: 27 maio 2010.
3. PREVIDÊNCIA SOCIAL. Disponível em: http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/05/
mtb/5.htm. Acesso em: 28 maio 2010.



O treinamento poderá ser ministrado pelo SESMT da empresa 
(onde houver), entidade patronal, entidade de trabalhadores ou por 
profi ssional que possua conhecimentos sobre os temas ministrados3.

A Cipa será ouvida sobre o treinamento a ser realizado, inclusive 
quanto à entidade ou profi ssional que o ministrará, constando sua ma-
nifestação em ata, cabendo à empresa escolher a entidade ou profi s-
sional que ministrará o treinamento.

Quando comprovada a não observância ao disposto nos itens rela-
cionados ao treinamento, a unidade descentralizada do Ministério do 
Trabalho e Emprego, determinará a complementação ou a realização de 
outro, que será efetuado no prazo máximo de trinta dias, contados da 
data de ciência da empresa sobre a decisão.”

Caso você não tenha recebido esse tipo de treinamento, denuncie 
ao Sindicato. É sua saúde e a de seus companheiros de fábrica que de-
pende disso.

2 - Atuar no cumprimento das normas de segurança e utilizar as 
NRs (Normas Regulamentadoras); 

3 - Conhecer a Legislação vigente e a Convenção Coletiva dos Me-
talúrgicos de Osasco e Região e manter as documentações atualizadas4; 

4- Participar de cursos de requalifi cação;

23

4. Na Parte III desta Cartilha você encontra cláusulas úteis para seu trabalho preventivo. 
Para outros detalhes sobre a Convenção Coletiva, acesse: www.sindmetal.org.br.



3º passo – É hora do Cipeiro agir!

1. Elaborar o plano de ação. De acordo com a NR5 , “a Cipa 
deve elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na 
solução de problemas de segurança e saúde no trabalho. Este plano 
deve contemplar documentos que devem ser elaborados pelo cipeiro 
(com acompanhamento do SESMT, [onde houver]).” De acordo com 
a NR5, cabe à Cipa; 

24

MELHORAR AS CONDIÇÕES
DO AMBIENTE DE TRABALHO:
UMA NECESSIDADE URGENTE

5. Fonte: http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/05/mtb/5.htm



 “•colaborar no desenvolvimento e implementação do PC-
MSO e PPRA e de outros programas relacionados à segurança e 
saúde no trabalho;

 •divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamen-
tadoras, bem como cláusulas de acordos e convenções coletivas de tra-
balho, relativas à segurança e saúde no trabalho;

 •participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o 
empregador, da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e 
propor medidas de solução dos problemas identifi cados;

 
 •requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões 

que tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores;

 •requisitar à empresa as cópias das CAT (Comunicação de Aci-
dente de Trabalho) emitidas.”

25

MAS, COM ESTE TIPO DE SESMT, NÃO



2. Participar ativamente das reuniões mensais da Cipa. De acordo 
com a NR5; 

“A Cipa terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o ca-
lendário preestabelecido.

As reuniões ordinárias da Cipa serão realizadas durante o expedi-
ente normal da empresa e em local apropriado.

Em cada reunião, a Cipa deve avaliar cumprimento das metas 
fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que 
foram identificadas.”

26



3. Elaborar o Mapa de Riscos e criar auditorias internas periódicas 
para ações preventivas e corretivas;

“Mapeamento de Riscos é o levantamento dos riscos para pos-
terior representação gráfi ca no Mapa. (...) Esses riscos podem 
afetar o trabalhador a curto, médio e longo prazos, provocan-
do acidentes com lesões imediatas e/ou doenças profi ssionais, 
que se equiparam a acidentes do trabalho. É importante saber 
que, a presença de produtos ou agentes nos locais de trabalho 
não quer dizer que, obrigatoriamente, exista perigo à saúde. 
Isso depende da combinação de outras condições como a na-
tureza do produto, a sua concentração, o tempo e a intensi-
dade que a pessoa fi ca exposta a eles.”6 

De acordo com a NR5, o cipeiro deve: identifi car os riscos do pro-
cesso de trabalho e elaborar o mapa de riscos, com a participação do 
maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver.

27

6. REIS, Amaurilho dos Santos. CIPA. SENAI. Apresentação em Power Point. Sindicato dos 
Metalúrgicos de Osasco e Região. Maio. 2010.



4. Acompanhar ações propostas e informar os trabalhadores. De 
acordo com a NR5, “a Cipa deve participar da implementação e do 
controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem 
como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho.” 

28



5. Implantação do check-list de inspeção geral nos postos de tra-
balho e fi scalizar o uso correto e freqüente dos EPIs (Equipamentos 
de Proteção Individual). De acordo com a NR5, “a Cipa deve realizar, 
periodicamente, verifi cações nos ambientes e condições de trabalho 
visando a identifi cação de situações que venham a trazer riscos para a 
segurança e saúde dos trabalhadores.”

6. Promover melhorias com base na opinião dos trabalhadores e 
sempre se comunicar com os demais trabalhadores da fábrica. De acor-
do com a NR5, “a Cipa deve divulgar aos trabalhadores informações 
relativas à segurança e saúde no trabalho.”

7. Incentivar e patrocinar a disseminação da cultura de segurança 
e saúde no trabalho;

8. Preservar o Meio Ambiente;

9. Ter como princípio a preocupação com a saúde e segurança 
dos trabalhadores, agindo prontamente para prevenir riscos aos traba-
lhadores. De acordo com a NR5, por exemplo, “a Cipa deve requerer 
ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de máquina 
ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e 
saúde dos trabalhadores.” 

A Constituição do Estado de São Paulo ainda garante:

“Artigo 229 - Compete à autoridade estadual, de ofício ou mediante 
denúncia de risco à saúde, proceder à avaliação das fontes de risco no 
ambiente de trabalho, e determinar a adoção das devidas providências 
para que cessem os motivos que lhe deram causa. 

§1º - Ao sindicato de trabalhadores, ou a representante que desig-
nar, é garantido requerer a interdição de máquina, de setor de serviço 
ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou a saúde dos empregados. 
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§2º - Em condições de risco grave ou iminente no local de trabalho, 
será lícito ao empregado interromper suas atividades, sem prejuízo de 
quaisquer direitos, até a eliminação do risco. 

§3º - O Estado atuará para garantir a saúde e a segurança dos em-
pregados nos ambientes de trabalho. 

§4º - É assegurada a cooperação dos sindicatos de trabalhadores 
nas ações de vigilância sanitária desenvolvidas no local de trabalho.”7

7. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em http://www.al.sp.gov.br/repositorio/leg-
islacao/constituicao/1989/constituicao%20de%2005.10.1989.htm#titulo7. Acesso em: 24 junho 2010.
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Para que tudo isso aconteça, o cipeiro 
conta com ferramentas que contribuem 

para a efi cácia do seu trabalho

1. Apoio do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia e Se-
gurança e Medicina do Trabalho), onde houver;

2. Elaborar ata da Cipa. De acordo com a NR58:

“As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes com en-
caminhamento de cópias para todos os membros. 

As atas fi carão no estabelecimento à disposição dos Agentes da Ins-
peção do Trabalho.”

3. Realização da SIPAT (Semana Interna de Prevenção a Acidentes 
de Trabalho);

4. Autonomia e livre acesso;

5. Buscar boas práticas desenvolvidas por outras empresas;

8. Fonte: http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/05/mtb/5.htm
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6. Conhecer e acompanhar o PCMSO (Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional), PPRA (Programa de Prevenção de Ris-
cos Ambientais) e PPRPS (Programa de Prevenção de Riscos em Pren-
sas e Similares); 
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7. Participação em encontros e seminários promovidos pelo Sindi-
cato, Ministério do Trabalho, Senai e Ciesp;

8. Convocação de reuniões extraordinárias. De acordo com a 
NR5, as reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando;

  “a. houver denúncia de situação de risco grave e imi-
nente que determine aplicação de medidas corretivas de emergência; 

  b. ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal;

  c. houver solicitação expressa de uma das representações.”

33





RESPONSABILIDADE DE TODOS 

 

O trabalho preventivo não é tarefa só do cipeiro. É tarefa de todos 
os companheiros da empresa. Essa responsabilidade já começa 

no momento da eleição do cipeiro. Cabe ao pessoal da fábrica votar nos 
candidatos que realmente estejam comprometidos e tenham responsabi-
lidade com a atuação em prol da saúde e segurança. Verifi que se o candi-
dato tem essas qualidades e contribua para um ambiente mais saudável.

A NR5 também prevê as responsabilidades do conjunto dos traba-
lhadores em relação à Cipa:

 “a.   participar da eleição de seus representantes;

 b.   colaborar com a gestão da CIPA;

 c.   indicar à CIPA, ao SESMT e ao empregador situações de ris-
cos e apresentar sugestões para melhoria das condições de trabalho;

 d.   observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações 
quanto à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho.”

O Sindicato é outro aliado nessa tarefa. Trabalhe com ele pela me-
lhoria dos ambientes de trabalho. Denuncie Cipas inoperantes e todas 
as formas de descaso com a sua saúde na empresa. Incentive os cipeiros 
a atuar em conjunto com o Sindicato. Essa atitude faz toda a diferença 
para sua saúde e de todos que trabalham na empresa. 
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3ª- parte



e CONHEÇA  A  CONVENÇÃO  COLETIVA 

A nossa Convenção Coletiva tem um conjunto de garantias e de-
terminações que reforçam e ampliam o que é previsto na NR 5 

(Norma Regulamentadora nº 5). Por isso, é fundamental conhecê-la 
para cobrar o cumprimento dos seus direitos e de seus companhei-
ros da empresa.

PROCESSO  ELEITORAL

 Edital – deve ser emitido 60 dias antes da eleição;

 Eleição – votação de lista única, contendo os nomes de todos 
os candidatos. O processo eleitoral deve ser comandado pelo vice-presi-
dente da Cipa, em conjunto com o SESMT (Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) da empresa. O re-
sultado deve ser divulgado em até 10 dias após a eleição. 

CIPA  ELEITA

 •Todos os membros (incluindo os reeleitos) obrigatoriamente 
devem passar por treinamento em até 60 dias após a eleição;

 •A empresa deve encaminhar cópia da ata de reunião mensal 
ao Sindicato até o 15º dia após sua realização;

 •A programação da SIPAT (Semana Interna de Prevenção a Aci-
dentes de Trabalho) deve ser enviada ao Sindicato 30 dias antes da reali-
zação dessa semana.
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PREVENÇÃO  DE  ACIDENTES  COM  MÁQUINAS  OPERATRIZES

Faz parte integrante e complementar desta Convenção Coletiva de Tra-
balho, o anexo de Prensas e Equipamento Similares, objeto da Convenção 
Coletiva para Melhoria das Condições de Trabalho em Prensas e Equipa-
mento Similares [também chamada PPRPS – Programa de Prevenção para 
Prensas e Equipamentos Similares], fi rmada em 08 de agosto de 2008.

MEDIDAS  DE  PROTEÇÃO

As empresas adotarão medidas de proteção prioritariamente 
de ordem coletiva, em relação às condições e segurança de tra-
balho do empregado.

A. A respectiva entidade sindical representativa da categoria profi s-
sional ofi ciará a empresa as queixas fundamentadas por seus emprega-
dos, em relação às condições e segurança de trabalho;

B. No prazo de 30 (trinta) dias a empresa responderá à respectiva 
entidade sindical representativa da categoria profi ssional, por escrito, in-
formando os resultados dos levantamentos efetuados, especifi cando as 
medidas de proteção adotadas ou as que serão adotadas e em que prazo;

C. No caso de situações de emergência ou de perigo iminente, o 
prazo será de 5 (cinco) dias;

D. O médico do trabalho da empresa opinará sobre a utilização do 
EPI adequado.
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FORNECIMENTO  DE  UNIFORMES  E  ROUPAS  DE  TRABALHO

As empresas fornecerão gratuitamente aos seus empregados 
uniformes, macacões e outras peças de vestimenta quando por elas 
exigidos na prestação do serviço ou quando as condições de tra-
balho assim determinarem.

Serão também fornecidos gratuitamente, equipamentos de 
proteção individual e de segurança, inclusive luvas, calçados espe-
ciais e óculos de segurança graduado de acordo com receita médi-
ca, quando por ela exigidos na prestação do serviço, ou quando a 
atividade assim determinar.

ÁGUA  POTÁVEL

A água potável oferecida aos trabalhadores deverá ser submetida 
semestralmente a análise bacteriológica.

Os reservatórios e caixas d’água deverão ser mantidos em condições 
de higiene e limpeza.
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PLANTÃO  AMBULATORIAL

A. As empresas com 100 (cem) ou mais empregados, no período 
noturno, deverão manter plantão ambulatorial também neste período.

B. As empresas com menos de 100 (cem) empregados no 
período noturno, deverão manter um veículo para atendimento 
de eventuais emergências.

C. As empresas poderão atender o disposto nos itens anteriores, 
desta cláusula, por intermédio de convênio médico ou seguro saúde no 
local de trabalho.
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GARANTIA  DE  EMPREGO  AO  EMPREGADO  

VÍTIMA  DE  ACIDENTE  DE  TRABALHO 

Garantia de permanência na empresa, sem prejuízo salarial quando 
o trabalhador:

 •apresentar redução da capacidade laboral;
 •se tornar incapaz de exercer a função que vinha exercen-

do ou equivalente;
 •apresentar condições de exercer qualquer outra função com-

patível com sua capacidade laboral após o acidente.
 •Todas essas condições deverão ser atestadas e declaradas 

pelo INSS. 
 •Estão abrangidos pela garantia desta cláusula os já acidenta-

dos no trabalho, que atendam às condições acima.
 •Os empregados contemplados com as garantias previstas se 

obrigam a participar do processo de readaptação e requalifi cação para a 
nova função existente na empresa;

 •Quando a empresa oferecer oportunidade e o empregado não 
colaborar no processo de readaptação ou requalifi cação profi ssional, 
este será excluído de garantia desta cláusula.

 •As garantias desta cláusula se aplicam aos acidentes de traba-
lho cuja ocorrência coincidir com a vigência do contrato de trabalho.
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FONTES DE PESQUISA PARA CIPEIROS
Sites:
www.sindmetal.org.br
www.diesat.org.br
www.sesi.org.br
www.cipanet.com.br
www.mte.gov.br
www.nrcomentada.com.br
www.segurancaetrabalho.com.br

www.fundacentro.gov.br

Algumas publicações que po-
dem ser consultadas no Sindicato. 
Entre em contato com o departa-

mento de assessoria pelo telefone 
(11) 3651-7200 (ramal 107/221):

TÍTULO

Trabalho e saúde: tópicos 
para refl exão e debate 

Manual de segurança 
e saúde no trabalho

Acidentes, mortes e 
doenças do trabalho - basta

Árvore de causas - 
método de investigação 
de acidentes de trabalho

Ruído - riscos e prevenção

Planejando a prevenção

Insalubridade - morte 
lenta no trabalho

Caminhos para a solução - 
segurança e saúde no trabalho

Registro do contexto dos acidentes, situ-
ação dos acidentados e luta pela prevenção

De que adoecem e 
morrem os trabalhadores

As doenças dos 
trabalhadores

Proteção jurídica 
à saúde do trabalhador

Vítimas dos Ambientes de 
Trabalho Rompendo o Silêncio

AUTOR
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Intersindical de Estudos e Pesquisas 
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Trabalho
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DIESAT

Lucíola Rodrigues Jaime
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Herval Pima Ribeiro e 
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Bernardino Ramazzini
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