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CIPA da Reduc precisa de renovação
A Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA) é um importante espaço de
defesa dos direitos dos trabalhadores e precisa
de cipistas dispostos a lutar por
melhores condições de segurança
e saúde. Por isso, o Sindipetro
Caxias acredita que seja
necessária, pelo menos em parte,
uma renovação da CIPAda Reduc
para a gestão 2010/2011. O
objetivo é que outros pontos de
vista sejam somados à discussão
sobre a prevenção de acidentes, a fim de
garantir o direito dos trabalhadores a um
ambiente de trabalho seguro e saudável.
O Sindipetro Caxias este ano apóia 12
candidatos (vide verso), pois acha que
possuem o perfil necessário para dar
continuidade aos trabalhos. Pede ainda que a
categoria priorize a renovação de sua
representação nesse importante fórum de luta
que é a CIPA.
As eleições começaram no dia 06 de
outubro e vão até dia 20 deste mês. Para a
gestão 2010/2011, cada trabalhador pode
votar em até 09 candidatos. Por isso, deve-se
decidir por quem realmente está comprometido
com o bem-estar dos trabalhadores.
O Sindipetro Caxias parabeniza desde já
os candidatos que possuem esse perfil e deseja
que a próxima gestão seja combativa e atuante,
para que a CIPAcontinue a manter sua tradição
de debates dos problemas e busca de soluções
em benefício de toda a categoria.

A importância da CIPA
A CIPA é uma comissão composta
por representantes do empregador e dos
empregados e tem como objetivo a
prevenção de acidentes e doenças
ocupacionais, de modo a tornar compatível
permanentemente o trabalho com a
preservação da vida e a
promoção da saúde do
trabalhador.
A CIPA da Reduc é
composta por 09 membros
titulares e 08 suplentes eleitos
pelos trabalhadores e 09 membros
titulares e 08 suplentes indicados pela empresa.
Por ser uma boa prática, todos os titulares e
suplentes participam da gestão da CIPA.
Os trabalhadores que forem eleitos para
integrar a CIPA, assim como todos os
indicados pela empresa, terão que participar
obrigatoriamente de cursos sobre a NR-5 e o
Benzeno.
No próximo ano, os novos membros da
CIPAterão que identificar os riscos do processo
de trabalho, analisar as causas das doenças e
acidentes e propor medidas para sua solução,
exigir o cumprimento das cláusulas relativas à
segurança e saúde do Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT), elaborar o mapa de riscos,
realizar inspeções periódicas, auxiliar no
desenvolvimento e na implementação do
PCMSO, PPEOB e PPRA, entre outras ações.

APOIO SINDIPETRO CAXIAS:

ADEMIR LEMOS - SOP/IF

HEITOR LUIZ MARTINS DACUNHA-TE/ML

ALEXDESOUZABARCELOS-SMS/SO

JAIME RUFINO CHAVES DASILVA- CB/HDT

CESAR GUSTAVO DAS.MACHADO - CB/DRT

MARCOS ANTONIO DE SOUZA - SMS/SO

CLAUDIO S. RANGEL EDTI 517129-3
REDUC/CB/DRT

MARCOS DOS SANTOSAMARAL- CB/HDT

DIOGO FONSECA DE OLIVEIRA - SOP/IF

ONESIMO GOMES BARBOSA - SMS/SO

EDUARDO CHARRET PEREIRA - TE/ML

OSWALDO DE OLIVEIRAGALVAO - SMS/SO
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