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Assunto: Ações para o mês do trabalho 

Com base nas atribuições da CIPA, compete a essa Comissão estudar medidas de 

prevenção de acidentes e informar a comunidade FCF em temas relacionados à segurança e à 

saúde do trabalhador. Assim, após retorno dos funcionários e docentes ao trabalho integralmente 

presencial, a CIPA entende ser importante conversar sobre a prevenção de acidentes, apresentar 

a nova gestão da CIPA e ouvir as sugestões dos nossos colegas. Para tal, propomos ações para 

o mês do trabalho, conforme se segue: 

Dia 29/04/2022: afixação de faixas na frente e no verso do painel próximo à calçada; 

Dia 02/05/2022: afixação de placa de estatística de acidentes da CIPA; 

Dia 31/05/2022: recepção dos funcionários e docentes, pela manhã, com lanche 

(conforme sugestões da assistência administrativa), brinde (copo reutilizável 

personalizado com cordão) e atividades no gramado, orientadas por Carolina 

Magalhães, educadora física do CEPEUSP (sem custos, mediante convite institucional). 

Os orçamentos para apreciação e aprovação encontram-se anexos, conforme sumário de 

custos apresentado abaixo: 

Item cotado Empresa Valor (R$) 

Faixa comemorativa: Pro Art 
,, 1'130,00 

: ,.·,. 

' 

2 unidades Copv-set 2 X 711,00 = 1422,00 

(frente e verso do painel) OmeQa Graphics 2 X 872,00 = 1744,00 

Meu Copo Eco 7,,37 (unidade com cordão) 

Brinde: Redd Promocional 12,64 (unidade, sem cordão) 

copo personalizado Criative Brindes 14,29 (unidade, sem cordão) 

Placa de estatística de IPlacàs 390,00 

acidentes CIPA em metal Rei das placas 500,00 

com jogo de números. Encartarte 550,00 

Alternativa: painel digital. Lamix (alternativa) 1350,00 

Continuamos à disposição, abertos a sugestões, e desde já agradecemos. 

Cordialmente, 

CIPA- Gestão 2022/2023 

Av. Prof. Uneu Prestes, 580. Cidade UnlversltArla • CEP 05508-000 • Slo Paulo· SP 

clpafcf@usp.br 

~ 


