
Trabalho em
altura é tema de
curso

Trabalhos em altura exigem
cuidado redobrado, além de
preparação e técnica. Visando
garantir total segurança ao
colaborador COMUR que atua
em trabalhos de altura,
recentemente foi oferecida uma
capacitação para agentes de
manejo florestal e serventes de
limpeza e copa.  

Segurança no
trabalho vai às
escolas

Os membros da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho (CIPA) para a gestão 2018/2019
já foram definidos. São integrantes titulares e suplentes 
que recentemente passaram por uma capacitação.  

Saiba quem são os titulares:  

Paula Michele da Silva (Técnica em RH) - Presidente  
Diogo Nunes Back (Servente de obras e manutenção) -
Vice-presidente 
Caroline de Castro (Auxiliar Administrativa) - Secretária  
Daysi Cunha (Chefe de compras) - Vice-secretária 
Rosângela Dobner (Auxiliar Administrativa)  
Isabel de Souza (Servente de limpeza e copa)  
Marcelo Fritsch (Agente de arrecadação)  
Victor de Oliveira (Agente de despacho rodoviário) 
Vanusa do Amaral (Servente de limpeza e copa) 
Sueli Teresinha Marcos da Silva (Merendeira)  
Jorge Luis Nunes Escouto (Servente de limpeza e copa) 
Adriano Maximo Timm (Servente de obras e
manutenção) 
Telmo Isaias Fiuza da Costa (Eletricista)  
Juliana Massena da Silva (Servente de limpeza e copa) 
  

Aulas itinerantes sobre
segurança no trabalho estão
passando pelas escolas do
Município, oferecidas a
merendeiras e serventes.
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Conheça os integrantes da CIPA 

Diretor-financeiro da COMUR, Joel Schmidt,  vice-presidente da CIPA, Diogo Back, presidente  
Paula da Silva e técnico em segurança do trabalho, Afrânio Landskron



CIPA dá dicas para
manter a saúde
no inverno

Alergias, resfriados e gripes são
muito comuns no inverno. Para
combatê-las, é preciso tomar
certas precauções. Confira
algumas dicas para se manter
saudável apesar das
consequências do frio: 

*A casa deve ser arejada:
fechar as janelas pode
acarretar na diminuição da
aeração da casa, levando à
concentração da poeira; 
* Evite carpetes ou cortinas,
pois acumulam poeira; 
*Lave muito bem as mãos. Elas
servem de vetores para muitos
germes que transmitem gripes
e resfriados, entre outras
doenças; 
* Passe no chão panos
umedecidos com
desinfetantes.  
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Confira o calendário de
reuniões da CIPA 

ACIDENTES DE TRABALHO EM 
MAIO: 

0

DIA MÊS/ANO

Os encontros da CIPA ocorrem,
mensalmente, às segundas-feiras, às

15h30min, na sala de reuniões localizada
no 2º piso da Rodoviária. 


