
Patrícia Cruz é Engenheira de Segurança do
Trabalho responsável pelo atendimento
de ocorrências do setor no sindicato.

        CIPA: Saiba a importância!

 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem o papel de
prevenir acidentes e doenças causadas pelo trabalho. A CIPA é composta tanto por
empregados como por empregadores.
 Ela é responsável por observar quais são os riscos iminentes e promover
formas de prevenção. Além disso, será a comissão responsável por desenvolver diver-
sos eventos que auxiliam na promoção da saúde e segurança no ambiente de traba-
lho. Por conta disso, a CIPA é muito importante como instrumento de conscientização
para todos(as) trabalhadores(as)!

         Fique atento ao registro parcial!

 No cabeçalho é informado se a CAT é parcial ou não. Se for parcial, signi-
fica que faltaram dados a serem preenchidos sobre o acidente e o trabalhador tem
junto à empresa 15 dias para fazer a correção, do contrário a CAT perde a validade e
se encerra. Acompanhe sua CAT e fiscalize seus direitos!

         Conheça e exija sua CAT!

 Ter a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em mãos é um direito
assegurado pela lei e a garantia de que o trabalhador acidentado poderá usufruir de
estabilidade enquanto enfrenta possíveis sequelas e/ou um tratamento. Em casos
de agravamento de sintomas, a CAT pode ser reaberta, assegurando o benefício de
afastamento pelo INSS (documento com código B91). Exija que sua empresa abra
uma CAT em casos de acidente de trabalho!

        Time completo com assistência gratuita!

 Os serviços oferecidos no setor de Saúde e Segurança do Trabalho (SST)
são: abertura de CAT; orientações sobre desligamento de CIPA e doenças ocupacion-
ais; análise e correção dos PPPs, Análises Ergonômicas dos Postos de Trabalho ( AET)
e laudos periciais; caracterização de acidentes de trabalho e acompanhamento de
perícias. No entanto, para além do SST, outros importantes serviços contemplam a
saúde e a segurança do trabalhador e de sua família, como atendimento psicológico,
assistência social e jurídica: tudo gratuito para sócios do sindicato!

Abril  Verde
Mês da Conscientização Sobre

Segurança e Saúde no Trabalho
(Mas a prevenção deve ser o ano todo!)

Informe-se sobre os serviços e
atendimentos que o Sindilimpe

oferece gratuitamente para
assegurar a saúde e a segurança do
trabalho de sócios(as) do sindicato!

Júlio Moura é Secretário de Saúde do Sindilimpe e comanda
um time pronto para oferecer assistência ampla e qualificada.

EM CASO DE DÚVIDAS
PROCURE O SINDICATO!

CONHEÇA SEUS DIREITOS!

        B31 ou B91? Observe o código do seu
       afastamento!

 B31 - O auxílio-doença fornecido pelo INSS tem um núme-
ro específico para determinar a espécie do benefício. A atribuição 31
significa que se trata de doença comum, sem estabilidade.
Fique atento (a)!
 B91 - Já o trabalhador que recebe do INSS o
auxílio-doença acidentário, tem direito ao recolhimento de FGTS
durante todo o período de afastamento e estabilidade de 12 meses
após o término do benefício. Neste caso o código aplicado deve ser
B91. Durante o afastamento de um ano, o tempo de serviço continua
contando mudando apenas o período de férias quando o afastamen-
to for superior a 120 dias.

        Investigação de acidentes

 Todo acidente de trabalho deve ser investigado, no sentido
de identificar falhas responsáveis ou facilitadoras da ocorrência.
Testemunhas devem ser ouvidas para montar uma investigação; não
em caráter punitivo, mas com o objetivo de reduzir danos e a chance
de novos acidentes.

        Manguito rotador. Negligência frequente!

 É uma doença ocupacional caracterizada como acidente
de trabalho muito comum na categoria. Ao ser identificada, o traba-
lhador deve exigir abertura de uma CAT!
 Trata-se de uma inflamação no grupo de músculos e ten-
dões ligados ao ombro, que se dá por atividades repetitivas e movi-
mentos  dos braços acima da cabeça. Ao longo do tempo essa repe-
tição lesiona o ombro, impossibilitando que o trabalhador carregue
peso  e/ou movimente o local, por conta da dor intensa causada pela
inflamação.



SEU EPI NÃO ESTÁ COMPLETO?
PROCURE O SINDICATO!

Conheça os Equipamentos de
Segurança do Trabalho das

principais funções da categoria!
Exija seus direitos. Cumpra seu dever!

EPI - Direito de cobrar e dever de usar!

Coletores

Luvas, botina, balaclava, protetor auricular
e uniforme;

Garis

Luvas, botina, máscara, protetor auricular
e uniforme;

Área Hospitalar (ASG)

Luvas de látex, óculos de proteção, avental,
máscara cirúrgica, bota eva, touca e protetor
fácil de acrílico;

Área Industrial (ASG)

Luvas, botas, óculos proteção, protetor
auricular e máscara.

ASG (geral)

Luvas de proteção, bota de segurança, 
uniforme (óculos e protetor auricular a
depender do local);

Se você é sócio(a) do Sindilimpe, fique ligado(a)! Caso tenha
identificado um ou mais desses sintomas, entre em contato
com o Idesbre para ter acesso gratuito ao serviço de psicologia
e receber ajuda!

Rayani Santos é psicóloga
responsável pelo acompa-
nhamento da saúde mental
de sócios(as) do sindicato
que buscam este suporte.

Sem saúde mental não há saúde!
Transtornos de saúde mental já são a quarta

maior causa de afastamento do trabalho no Brasil

A saúde mental é um ingrediente indispensável do bem-estar e da
qualidade de vida de uma pessoa. O adoecimento psíquico afeta nosso
comportamento na sociedade, inclusive no ambiente de trabalho.
Atualmente, os transtornos mentais que mais afastam trabalhadores(as)
são: Burnout (síndrome do esgotamento profissional); Síndrome do
Pânico e Depressão.
 Alguns dos sintomas incluem desesperança, solidão, distúrbios
no sono, irritabilidade, falta de ar, coração acelerado, entre outros.

Tel: (27) 9 9761-4481 | 3223-7450 | 5656
Rua Graciano Neves, 518
Centro de Vitória (ES)

Valorize sua saúde!
Sua família espera você chegar

em casa com segurança.

Evani Reis é presidenta do Sindilimpe-ES.

Muitas empresas não registram CATs, pois a reincidência de ocorrências
pode fazer o INSS cobrar a empregadora por negligência com a saúde

dos trabalhadores. Caso sua empresa se recuse a registrar um acidente,
procure o sindicato!  Também podemos abrir CAT.

ACIDENTES DE TRABALHO 
EM NÚMEROS

62 acidentes ocorridos durante o trabalho foram  registrados
pelo sindicato nos últimos 15 meses (cortes, distensão, contusão,
luxação, torção).

No mesmo período, 14 trabalhadores se acidentaram no
trajeto casa trabalho x trabalho casa (fratura exposta, queda,
ferimento).

Sete trabalhadores apresentaram doenças oriundas das
atividades laborais (manguito rotador, lombalgia)

    Vitória:
(27) 3434 4600 |      Rua Carlos Alves, nº 111, Gurigica.

      Aracruz:
(27) 9 9854 1355 (Leandro) |       Av. Cel. Venâncio Flores n°1391, 2° andar, Centro.

           Guarapari:
(27) 9 9848 4782 (Julimar) |      Rua Santana do Iapó, n° 31, Ed. Livorno, salas 201/202, Muquiçaba.

        Linhares:
(27) 9 9978-2364 |      Rua Capitão José Maria, 1388. Ed. Monsarás, Sala 215, Centro.

              São Mateus:
(27) 3118-5727 e 9 9853 3157 (Luciana Cunha) |      Rua Teimoso, 445 - Sernamby.

                                       Barra de São Francisco:
(27) 9 9973 5103 (Madalena) |      Rua Eliseu Divino, 70, sala 101, Centro.

       Colatina:
Rua Geraldo Pereira, n°194, sala 307, Centro.

                                           Cachoeiro de Itapemirim:
(27) 99972 8335 |      Rua Gerson Moura, nº 10 - 2º andar, Vila Rica.

                                                      SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS!
         sindilimpees  |       sindilimpe-es.org.br

ENTRE EM CONTATO COM O SINDICATO!


