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SIPAT – 2019
14 a 18 de outubro

Por: David A. Figueiredo Neto
Presidente da CIPA

No boletim deste mês, iremos abordar as atividades que aconteceram na Semana Interna de Prevenção
de Acidentes realizada em outubro, onde funcionários puderam obter conhecimentos com os
workshops e vivenciar na prática atividades de costura, fotografia, rádio e televisão, animação, entre
outros.... Confira o que aconteceu!
No primeiro dia de SIPAT, contamos com um Workshop sobre a Prevenção ao Câncer de Mama, onde
aprendemos um pouco mais sobre a doença que afetam homens e mulheres e quais exames é
necessário realizar para a prevenção.

Na sequência da programação, foi feita junto ao Departamento de Relacionamento com o Mercado,
visita guiada, ou seja, o TOUR FAAP, na qual tivemos “feedback” de alguns funcionários elogiando essa
atividade. No auditório 2, contamos com uma palestra do nosso Engenheiro do Trabalho, Leonardo
Baldin, sobre Prevenção de Acidentes, com foco ao uso de celulares.

Dando continuidade à programação tivemos aulas de Meditação com a funcionária Valéria Garcia de
Oliveira e aula de Pilates com a Profª. Bruna da Academia FAAP, fechando assim, o primeiro dia de
atividades.
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No segundo dia contamos com a participação do nosso Corpo de Bombeiro da FAAP, ocasião na qual o
Soldado Adriano Dias ministrou o workshop sobre Primeiros Socorros, orientando nossos funcionários
sobre o que fazer e como proceder em uma situação de emergência.

Este ano pudemos contar com o apoio do coordenador das Oficinas, o Prof. Milton e dos técnicos dos
laboratórios que realizaram aula prática aos funcionários, assim, promovendo uma experiência única e
uma oportunidade para conhecer as atividades desenvolvidas nos cursos de oficinas e laboratórios do
Campus FAAP.
Oficina de Costura: Pequenos Reparos

Com o apoio da Interbrook foi realizado no espaço HUB em 16/10, exame de Bioimpedância junto com
uma nutricionista que ao final da consulta orientou ao funcionário sobre se fazer uma alimentação
balanceada e consequentemente ter uma qualidade de vida saudável.

BOLETIM CIPA – DEZEMBRO 2019
No Instituto Confúcio aconteceu uma aula de Culinária Vegana/Vegetaria com a Profª. Beatriz que
orientou os participantes sobre o uso correto dos alimentos e no final houve degustação.

Fechando a programação do dia, na Oficina de Fotografia ocorreu uma apresentação sobre Processo
Fotográfico com aula prática.

Na quinta-feira contamos com apoio do nosso técnico em segurança, Alexandre de Jesus que proferiu
uma palestra sobre a importância da evacuação do prédio em caso de incêndio, como manter a calma e
a ordem para sair de forma segura com a ajuda da Brigada de Incêndio. Assim, adotando-se de
procedimentos corretos muitas vidas podem ser salvas!
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No período da tarde, tivemos o privilégio de conhecer mais sobre a cultura chinesa com uma aula da
Profª. Ana do Instituto Confúcio sobre a Cerimônia do Chá, com degustação no final da apresentação.

E por fim no dia 18, sexta-feira, começamos o dia com o Prof. Eliseu, da faculdade de Comunicação, que
ofereceu uma Oficina de Animação com o tema “Animação no celular”. Esta atividade proporcionou
momentos de descontração entre os funcionários presentes.
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Assim, encerrando o evento SIPAT deste ano, ocorreu uma gincana de perguntas e respostas sobre
atividades desenvolvidas durante a semana, bem como, assuntos sobre prevenção de acidentes, DST,
AId’s e outros...
De forma lúdica houve uma competição entre equipes que ao final participaram dos sorteios de
prémios.

CONFIRA A RELAÇÃO DE SORTEADOS E TODAS AS FOTOS DA SIPAT – 2019
http://faap.br/cipa/

A equipe CIPA convida você vir participar conosco das reuniões mensais conforme calendário, bem
como ser um agente multiplicador no quesito segurança, pois juntos podemos exercer nosso papel
preventivo.
Nós da CIPA agradecemos a participação de todos os funcionários na Semana Interna de Prevenção de
Acidente do Trabalho – SIPAT 2019.
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CIPAINFO
Fique atento, conforme determina a portaria 3214/78 em sua Norma Regulamentadora – NR05 em
dezembro será iniciado o processo de renovação da CIPA para gestão 2020.

Participe também de nossos encontros mensais na sala 5101:
MÊS

DIA

SEMANA

HORÁRIO

DEZEMBRO

17

TERÇA-FEIRA

13h00 às 14h00

JANEIRO

28

TERÇA-FEIRA

13h00 às 14h00

FEVEREIRO

18

TERÇA-FEIRA

13h00 às 14h00

MARÇO

25

TERÇA-FEIRA

13h00 às 14h00

