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Editorial 

Boas vindas e bom retorno á todos para ás atividades da FATEC /Pinda ! Neste informativo , trazemos algumas informações 
de segurança de orientação para os alunos ingressantes  e também  lembrando aos veteranos da importância de 
continuarmos  seguindo as normas de segurança da faculdade, que são feitas com todo cuidado para proporcionar o bem 
estar e a segurança de todos. Neste informativo divulgamos nossa 1ª SIPAT (Semana Interna de prevenção de acidentes), em 
que esperamos a participação e colaboração de todos. Como matéria destacamos  a importância do conhecimento das 
principais causas de acidentes de trabalho que são causados principalmente por atos inseguros das pessoas em qualquer 
instituição sendo ela pública ou privada. Finalizamos  com a CIPA desejando um início de semestre  excelente , sempre 
lembrando : “Não existe trabalho tão importante do que  aquele que possa ser executado com segurança!” 

 

  

 

1. Informações de segurança para a utilização 

dos laboratórios. 
A Fatec/ Pinda vem crescendo muito nestes últimos dois anos, 

principalmente devido a construção e hoje já  em funcionamento o 

prédio novo com 3 blocos, constituídos principalmente de 

laboratórios. Por isto vale lembrar que cada laboratório tem suas 

regras de segurança específicas e as gerais da própria faculdade, 

para que todos que utilizem estejam seguros. As regras específicas 

os alunos deverão se informar com os técnicos, professores e 

responsáveis pelo laboratório. Das regras gerais de segurança 

deve-se destacar: 

 

- Toda pessoa na execução ou no acesso na parte interna dos 

laboratórios, deve estar devidamente vestido de óculos de 

segurança, avental (manga comprida), calça comprida e sapato 

fechado.  

 

- Não é permitido a alimentação ou beber qualquer  tipo de 

comida ou bebida na parte interna dos laboratórios. 

 

- Não é recomendado a execução de qualquer trabalho sozinho, 

ou seja, sem a presença de técnicos, professores e alunos 

treinados.  

 

- Todos os laboratórios para a utilização devem ser agendados 

antecipadamente com os técnicos de laboratório. 
 

 

2. Primeira SIPAT  
Divulgamos a todos de que dia 13 a 17 de abril acontecerá a nossa 

primeira SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes). 

Nesta semana serão oferecidas diversas palestras e atividades para 

alunos e funcionários com o intuito principalmente de campanha 

de prevenção de acidentes do trabalho.  

 

3. Matéria : Acidentes de trabalho 
Em sua maioria, os acidentes de trabalho são evitáveis, 

bastando a adoção de simples medidas, como o uso de 

equipamentos de proteção individual (fornecidos 

obrigatoriamente pelas empresas). Grande parte dos 

trabalhadores não faz uso desses equipamentos, com 

destaque para  o ramo da construção civil.  

 

3.1.Classificação dos acidentes de trabalho 

São caracterizados em três tipos os acidentes de trabalho: 

Acidente típico – decorrente da característica da atividade 

profissional que o indivíduo exerce; 

Acidente de trajeto – acontece no trajeto entre a 

residência  do trabalhador e o local de t rabalho, ou vice-

versa; 

Doença profissional ou do trabalho – desencadeada  pelo 

exercício de determinada função, característica  de um 

emprego específico. 

De acordo com dados estatais, os acidentes típicos são 

responsáveis por cerca de 84% do total de acidentes de 

trabalho, sendo que os acidentes de trajeto e as doenças 

profissionais ou do trabalho somam as duas juntas 16%. 

3.2. Exceções 

 

O § 1º do art. 20 da lei 8.213/91 traz a  relação daquelas 

que não são consideradas doenças do trabalho. A saber: 

doença degenerativa ; 

doença inerente ao grupo etário; 

aquela  que não produza  incapacidade laborativa; 

a  doença endêmica adquirida  por habitante de região em 

que ela  se desenvolva . 

 

3.3. Comunicação de Acidentes de Trabalho - CAT 

A comunicação realizada pela  empresa é feita  mediante a 

emissão de um documento especial chamado de 

Comunicação de Acidentes de Trabalho (CAT). A CAT é 

fornecida  pela  unidade de Recursos Humanos ou por sua 

chefia  imediata  ao servidor, que deve apresentá-la com 

seus documentos básicos aos órgãos competentes. 

O acidente deve ser comunicado até o primeiro dia  útil 

seguinte ao da ocorrência  e, em caso de morte, de imediato 

à autoridade competente. No caso de doença profissional, o 

dia  do acidente ou aquele em que for realizado o 

diagnóstico podem ser considerados data  de início da 

incapacidade laborativa 

(http://www.infoescola .com/direito/acidente-de-trabalho/). 

 

 

 

Envie Sugestões! 

 email da CIPA:  

      

   fateccipa@gmail.com 


