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Uns acham bonito e esportivo dirigir quase deitado, outros já condenam e 
anda com o queixo quase no volante... nem tanto ao mar nem tanto à terra. 
Conseguir a posição correta para dirigir é simples e, além do conforto, 
aumenta, e muito, a segurança do motorista. 

O posicionamento diante do volante não é só uma questão de estilo, trata-
se de segurança, saúde e redução de riscos de acidentes. 

Você, colaborador que precisa dirigir para atender as necessidades de 
nosso público alvo que é o produtor rural deve procurar uma postura 
adequada que reduza a possibilidade de fadiga, fazer paradas a cada 3 
horas e alonga é muito importante e estar descansado aumenta o reflexo e 
atenção diante dessas estradas tão movimentadas e perigosas. Lembre-
se existe alguém em casa aguardando seu retorno são e salvo! 
  
 
Fonte: https://www.otempo.com.br/super-motor/posicao-correta-e-fundamental-1.232571

CIPA NEWS 

Você sabia? 

O uso do EPI é obrigatório 

em toda e qualquer 

atividade profissional que 

ofereça risco. 

Para quem não sabe, o EPI 

(Equipamento de Proteção Individual) 

surgiu junto da CLT por meio do Decreto 

Lei N° 5.452 de 1° de Maio de 1943. Para 

todas as atividades profissionais que 

possam gerar algum risco físico para o 

trabalhador, o empregador é obrigado a 

fornecer todo o equipamento de 

proteção conforme consta no artigo 

160. Esta é a garantia da integridade 

física do colaborador e, caso a empresa 

não consiga efetuá-la, será penalizada 

caso ocorra algum acidente. 

Diversos são os itens de proteção 

individual. Óculos, protetores 

auriculares, máscaras, mangotes, 

capacetes, luvas, botas, cintos de 

segurança, protetor solar entre 

diversos outros são indispensáveis em 

indústrias e fábricas em geral. 

O meio rural não está fora dessa regra, 

pode-se observar que alguns dos itens 

citadas acima são utilizados no campo 

para amenizar a influência dos fatores 

climáticos e os riscos inerentes ao 

trabalho que executam, conforme 

regulamentação da NR31 que pode ser 

vista no site: 
https://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/1

79-NR31.pdf. 

 
Fonte: 

https://www.terra.com.br/noticias/dino/entenda-a-

importancia-do-uso-de-epi-como-forma-de-

seguranca-no-

trabalho,34576328a2afb7d83704eb9e78966709ry5o

ugm8.html 

https://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/179-

NR31.pdf 

https://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/179-NR31.pdf
https://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/179-NR31.pdf
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CUIDADOS 

A CIPA está aqui para cuidar de vocês, portanto 

segue algumas dicas ergonômicas que podem 

contribuir para evitar aquela dorzinha nas costas 

após carregar algum tipo de carga: 

A quem se destina : 

· A trabalhadores que desenvolvem trabalho fisicamente 

pesado ,especialmente com manuseio ,levantamento e 

carregamento de cargas dentro da empresa 

· A trabalhadores que executam atividades fisicamente 

pesadas fora da empresa . 

Orientação: 

A prevenção das dores da coluna ao levantar e fazer o 

transporte de cargas tem dez regras básicas: 

1. Limite de peso – ninguém deveria levantar mais que 

25 Kg ( carga colocada em um plano a 75 cm do piso ), 

ou 18 Kg ( carga colocada no chão ). 

2. O cuidado mais importante sob o ponto de vista de 

técnica de manuseio: aproximar o corpo da carga ou 

aproximar a carga do corpo.  

Dentre outros cuidados. 
 

 Fonte: https://sites.google.com/site/ergonomiamovimentacaocargas/movimentacao-

manual-de-cargas-1 

 

TIRINHA 
 

 
 
Fonte: http://www.preventirinhas.com.br/2015/04/dexter-

o-eficiente-olhando-para-si-mesmo.html 
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INFORMATIVO

EXCESSO DE BAGAGEM 

“Grifo baseado no CTB; ” 

 

O Código de Trânsito 

Brasileiro, no artigo 248, fala o 

seguinte sobre isso: 

Art. 248 - CTB 
Transportar em veículo 

destinado ao transporte de 

passageiros carga excedente em 

desacordo com o estabelecido 

no art. 109: 

Art. 109 – CTB 
O transporte de carga em 

veículos destinados ao 

transporte de passageiros só 

pode ser realizado de acordo 

com as normas estabelecidas 

pelo CONTRAN.   

Fica claro, com base nesse 

artigo, que existem limites para 

o transporte de carga em 

veículos destinados ao 

transporte de passageiros, que é 

o caso da grande maioria dos 

veículos que rodam pelas 

estradas. Além disso, o artigo 

mostra o resultado se tais 

limites não forem respeitados: 

multa grave, ou seja, 5 pontos 

na CNH e R$ 195,23 a serem 

pagos.  

Mas o que seria essa carga 

excedente? Para isso, conforme 

vimos acima, precisaríamos 

recorrer ao artigo 109 do CTB, 

mas ele se limita a dizer apenas 

que “o transporte de carga em 

veículos destinados ao 

transporte de passageiros só 

pode ser realizado de acordo 

com as normas estabelecidas 

pelo CONTRAN”.

RESOLUÇÃO CONTRAN 

Nº 349 DE 17/05/2010 

DOU de 20/05/2010 

Dispõe sobre o transporte 

eventual de cargas ou de 

bicicletas nos veículos 

classificados nas espécies 

automóvel, caminhonete, 

camioneta e utilitário e revoga 

as resoluções que menciona. 

CAPITULO I - 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 1º - Estabelecer 

critérios para o transporte 

eventual de cargas e de 

bicicletas nos veículos 

classificados na espécie 

automóvel, caminhonete, 

camioneta e utilitário.  

Art. 2º - O transporte 

de cargas e de bicicletas deve 
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respeitar o peso máximo 

especificado para o veículo.  

Art. 3º - A carga ou a 

bicicleta deverá estar 

acondicionada e afixada de 

modo que:  

I - Não coloque em perigo as 

pessoas nem cause danos a 

propriedades públicas ou 

privadas, e em especial, não se 

arraste pela via nem caia sobre 

esta;  

II - Não atrapalhe a 

visibilidade à frente do 

condutor nem comprometa a 

estabilidade ou condução do 

veículo;  

III - Não provoque ruído nem 

poeira; 

IV - Não oculte as luzes, 

incluídas as luzes de freio e os 

indicadores de direção e os 

dispositivos refletores; 

ressalvada, entretanto, a 

ocultação da lanterna de freio 

elevada (categoria S3); 

V - Não exceda a largura 

máxima do veículo; 

VI - Não ultrapasse as 

dimensões autorizadas para 

veículos estabelecidas na 

Resolução CONTRAN nº 210, 

de 13 de novembro de 2006, 

que estabelece os limites de 

pesos e dimensões para 

veículos que transitam por vias 

terrestres e dá outras 

providências, ou Resolução 

posterior que venha sucedê-

la.... 
Fonte:https://www.ctbdigital.com.br/artigo/art109;htt

ps://www.noticiasautomotivas.com.br/bagagem-no-

banco-de-tras-da-multa/ 

 

 

CAMPANHAS 
Toda campanha é de extrema importância para conscientização e busca da prevenção de doenças que 

afligem nosso cotidiano. A equipe CIPA 2019/20 acredita que a informação é parte da prevenção e que 

a presença e o cuidado dos entes queridos podem fazer toda diferença porque quem ama cuida.

 

Novembro 
Azul 
 

mês mundial de combate ao câncer de próstata 
O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é 

a causa de morte de 28,6% da população masculina que 

desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem 

morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, 

segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do 

Câncer (Inca). 

O que é a próstata? 

É uma glândula do sistema reprodutor masculino, que pesa 

cerca de 20 gramas, e se assemelha a uma castanha. Ela 

localiza-se abaixo da bexiga e sua principal função, 

juntamente com as vesículas seminais, é produzir o 

esperma. 

Sintomas: 
Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas 

e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% 

dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. 

Na fase avançada, os sintomas são: 

• dor óssea; 

• dores ao urinar; 

• vontade de urinar com frequência; 

• presença de sangue na urina e/ou no sêmen. 

 

Fatores de risco: 
• histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio; 

• raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo 

de câncer; 

• obesidade. 

Prevenção e tratamento: 
A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o 

diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, 

homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 

anos sem estes fatores, devem ir ao urologista para 

conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao 

médico avaliar alterações da glândula, como 

endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o 

exame de sangue PSA (antígeno prostático específico). 

Folder com maiores informações sobre a campanha será 

disponibilizado em breve pelo RH. 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/2535-novembro-azul-mes-mundial-

de-combate-ao-cancer-de-prostata 

https://www.ctbdigital.com.br/artigo/art109
https://www.noticiasautomotivas.com.br/bagagem-no-banco-de-tras-da-multa/
https://www.noticiasautomotivas.com.br/bagagem-no-banco-de-tras-da-multa/
https://www.noticiasautomotivas.com.br/bagagem-no-banco-de-tras-da-multa/
http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/2535-novembro-azul-mes-mundial-de-combate-ao-cancer-de-prostata
http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/2535-novembro-azul-mes-mundial-de-combate-ao-cancer-de-prostata
http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/2535-novembro-azul-mes-mundial-de-combate-ao-cancer-de-prostata
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ESTAMOS TRABALHANDO 

HÁ 

 

934 dias  

sem acidentes registrados! 
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#partiCIPA! 
Possui sugestões, ideias, 
críticas, elogios ou qualquer 
informação que possa nos 
ajudar e te ajudar? Você está 
no local correto! 

Lembre-se a CIPA é feita pra 
você, então porque não ser 
feita por você? Sua 
participação é muito 
importante! 

 

CLIQUE AQUI e deixe sua 
mensagem, contamos com 
todos! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A7R9Jo_a_0ObN9u0XTaL7wnobOOh1-hMttmsLXyVyqdUMlpHOEJIWlZWNzAyRERHQURSUVZMSzZQTi4u

