
Cipeiros agora
estão identificados

A Comur ofereceu um mutirão de consultas com um
médico do trabalho aos colaboradores que possuem
algum problema de saúde. "É importante que todos
possam exercer sua função em bom estado de saúde”,
explicou o diretor-geral da Comur, Joel Gross. 
 
As consultas foram previamente agendadas com todos
os colaboradores que possuem alguma limitação física
relacionada ao trabalho. Com experiência de mais de
20 anos na área, o especialista em Medicina do
Trabalho, Luciano Molinos, entrevistou os
trabalhadores para conhecer suas restrições e
atividades desempenhadas. “Essas pessoas possuem
alguma patologia crônica ou limitações que podem
trazer dificuldades no desempenho do seu trabalho.
Essa proposta de atendimento leva em conta o cargo
do Concurso Público para o qual o(a) colaborador(a)
foi aprovado(a) e a sua condição de saúde atual”. 
 
A Comur conta com mais de 750 colaboradores em
diversas áreas. A ação, que ocorre pela primeira vez,
além de garantir a qualidade de vida do trabalhador,
vai auxiliar a prevenção de acidentes de trabalho. 
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Os 26 integrantes da CIPA agora
estão devidamente identificados
com bottons juntamente aos seus
crachás da Comur.  A identificação
tem como objetivo facilitar a busca
aos colaboradores que podem
auxiliar em algum assunto ligado à
segurança, saúde e bem-estar no
ambiente de trabalho.  

A Comissão de doenças
sexualmente transmissíveis da Cipa
fez recentemente a entrega de
materiais informativos e de
preservativos ao setor administrativo
da Comur. O material está a
disposição dos colaboradores.  

Cipa no combate
ao HIV



Confira o
calendário de
reuniões da CIPA

O mês de agosto é nacionalmente dedicado ao
combate ao câncer de pulmão. A doença é uma das
principais causas de morte no Brasil, sendo a principal
causa de morte por câncer entre homens e segunda
causa entre as mulheres. 
 
Os sintomas iniciais do câncer de pulmão são
confundidos com doenças comuns, sendo os mais
frequentes a tosse, falta de ar, chiado no pulmão,
presença de sangue no escarro e dor no
peito. Qualquer uma das manifestações de sintomas,
deve servir como um alerta para a procura de
orientação médica.  
 
Prevenção 
 
Parar de fumar: o tabagismo é o fator de risco mais
importante para o câncer de pulmão. Evite também o
fumo passivo: se expor à fumaça do tabaco é também
um fator de risco para câncer de pulmão.  
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