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É com grande satisfação que em mais um informativo trazemos informações a respeito de assuntos de segurança do 
trabalho, principalmente para melhorarmos a cada dia a segurança e bem estar de vocês: professores, funcionários e 

alunos da Fatec. Neste informativo destacamos a nossa 1ª SIPAT que contou com diversas palestras principalmente 
no assunto de qualidade de vida no trabalho. Adicionalmente apresenta-se os trabalhos que vem sendo desenvolvidos 

pelos alunos em funcionários em conjunto com a CIPA em diversos locais da Fatec. Finalmente aproveitando o 
assunto abordado pela SIPAT foi elaborada uma matéria sobre qualidade de vida.  Agradecemos a colaboração de 
todos com a CIPA e como mensagem deixamos: “Viver bem é alimentar-se bem, estar bem e amar alguém .” 

 

 1. 1ª SIPAT (Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes) 
Aconteceu do dia 13 a 17 de abril nossa 1ª SIPAT da Fatec de 
Pindamonhangaba, com diversas palestras com a participação de 
alunos e funcionários. Como palestrantes convidados externos 

tivemos a academia TAYOBA e a academia BS FISIO e FITNESS 
que deram um demonstrativo de ginástica laboral, a Técnica de 

seguros Nayara que falou a importância do seguro contra acidentes 
pessoais, o corpo de bombeiros representado pelo Bombeiro 
Rodrigo Mendes Tavares, que falou sobre Primeiros Socorros e 

também o médico Dr. José Augusto V. Nogueira, numa Palestra 
sobre Saúde no Trabalho, aplicada para os colaboradores 

administrativos. Desde já agradecemos os Personais Valdir 
(Tayoba), Marcos Rogério (BOB), Mariane e Eugênio (Todos da BS 
FISIO), pela aplicação da ginástica laboral   . Como palestrantes 

internos tivemos a colaboração dos professores, em diversas 
palestras: Prof. Laércio Ferreira, Prof. José Alexandre, Prof. Pedro 

Jacob, Prof. Dr. César Leandro e Prof. Marcos Allan. 
 
Foto 1. Alunos participando de ginástica laboral promovida pela 

academia Tayoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Foto 2. Alunos participando da palestra da Prinorte seguros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
A todos agradecemos muito a colaboração e empenho para 

divulgarmos e continuar o trabalho de prevenção de acidentes! 

 

Apoio:  

2. Trabalhos realizados por alunos e funcionários 

em parceria com a CIPA.  
- Destacamos a participação dos monitores de química: 
Carlos Eduardo, João Vítor, Daurya e Nicollas em parceria 
com o funcionário Luiz e professora Ana Beatriz, pelo 

excelente trabalho de elaboração e funcionamento das 
normas de segurança e levantamento de riscos do 

laboratório químico. 
 - Apontamos também o trabalho iniciado da monitora de 
Higiene e Segurança do Trabalho, Gabriella Santiago que 

está auxiliando a CIPA para elaboração dos mapas de 
riscos dos locais da FATEC, além do levantamento dos 

Extintores necessários para á unidade de ensino. 
 - Parabenizamos a funcionária Jamile Silvestre que por 
aprendizado em palestra da SIPAT fez uma modificação no 

laboratório de informática prevenindo riscos ergonômicos 
dos alunos! 

 

3. Matéria : Qualidade de Vida 
Pode –se definir qualidade de vida de uma maneira geral 
como todo bem estar físico, psíquico, emocional e social do 
ser humano. Sendo que ela torna fundamental para todos 

pois sem ela podemos viver em um mundo repleto de 
riquezas e não ter condições de usufruí-las. 

Neste sentido cada vez mais as organizações desenvolvem 
no ambiente empresarial a marca com responsabilidade 
social: á busca não só de lucros, mas também qualidade 

de vida para seus colaboradores. Isto demonstra que a 
maioria das organizações é sabedora que a maior riqueza 

de uma empresa não é medida pelo seu capital financeiro, 
mas sim pelo seu capital humano. 
Na realidade a qualidade de vida em empresa é mais 

complexo de tratar-se do que a própria definição, mas 
resumidamente ela consiste em fatores que influenciam os 

trabalhadores de uma maneira positiva ou negativa, como: 
uma alimentação saudável, questões de vícios (drogas, 
tabagismo e alcoolismo), o sedentarismo e a obesidade, a 

prática de atividades físicas e o relacionamento 
interpessoal. 

Fonte consultada: BARSANO, R.P. BARBOSA, R.P. 
Segurança do trabalho: Guia prático e didático. 

 

 

Envie Sugestões! 

 email da CIPA:             

fateccipa@gmail.com 


