CURSO
NR 5 – CIPA
COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
Objetivo:
Fornecer aos componentes da CIPA, conhecimentos básicos do estudo da norma regulamentadora NR-5 da
Portaria 3214 do Ministério do Trabalho, para aplicá-los no procedimento da prevenção de acidentes,
colaborando ativamente para o desenvolvimento de um ambiente de trabalho saudável e seguro, bem
como apresentar ao empregador as condições de risco no ambiente de trabalho e solicitar medidas para
reduzir e/ou eliminar os riscos existentes no trabalho.
Programa:
 Introdução a Segurança do Trabalho;
 NR-5;
 Organização da CIPA e Estrutura das Reuniões;
 Riscos Ambientais;
 Mapa de Riscos;
 Equipamento de Proteção Coletiva;
 Equipamento de Proteção Individual;
 Inspeção de Segurança;
 Técnicas de Análise de Riscos;
 Prevenção de Acidentes;
 Investigação de Acidentes;
 Conseqüências dos Acidentes;
 Doenças Ocupacionais;
 Noções Previdenciárias;
 Conformidade Legal;
 Proteção e Combate a Incêndio;
 DST;
 Primeiros Socorros.
Público Alvo:
Membros da CIPA (Titulares, Suplentes e Designados).
Metodologia:
O curso será desenvolvido por meio de uma metodologia interativa, com base em conceitos modernos e
práticas baseadas na realidade. A aprendizagem será reforçada por dinâmicas de grupo, exercícios, filmes,
permitindo aos participantes uma maior assimilação e interiorização dos conceitos apresentados.
Possíveis Facilitadores: ROBSON SANTOS DA SILVA
Engenheiro Mecânico, com Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, Ergonomia e Controle
de Sistemas Robóticos. Experiência na implantação e adequação da NR-12 (análise de risco, inventário,
capacitação de funcionários e gerenciamento de todo o projeto). Mais de 10 anos de experiência em
atividades como: Emissão de laudos e parecer técnico (insalubridade e periculosidade); Investigação,
análise, acompanhamento e registro de acidentes; Desenvolvimento de projetos relacionados à ergonomia,
ruídos e conforto térmico, bem como todo o processo referente à segurança do trabalho, atendendo às NR’s
(10, 12, 13, entre outras) aplicáveis.
HÉLCIO KOEI KISHIMOTO
Engenheiro Mecânico, Pós Graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, larga experiência no pólo
industrial de Manaus na área de Segurança do trabalho, Qualidade e Produção, experiência como instrutor e
consultor.
Carga Horária:
20 horas
Agenda:

09 a 13/01/17 – Horário: 18h às 22h
Investimento:
R$ 300,00 (Trezentos reais) ou 3x R$ 110,00 nos cartões VISA e MASTERCARD.
Inscrições e Informações:
Qualynorte Consultoria e Treinamento Ltda
Rua 24 de maio, nº 220, 6º andar, salas 617/618 – Edifício Rio Negro Center – Centro – Manaus/AM
Fones: 3234-4846 / 3622-8704 / 3622-8724 / 98137-8976 (Wapp)
E-mail: comercial@qualynorte.com.br / vendas1@qualynorte.com.br / vendas2@qualynorte.com.br
Website: www.qualynorte.com.br
Facebook: facebook.com/qualynorteconsultoria

