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COMUNICADO CIPA  
 
Comunicamos a todos os colaboradores da Viva Rio, CNPJ: 00.343.941/0001-28 e de 

suas filiais CNPJs 00.343.941/0019-57, 00.343.941/0020-90, 00.343.941/0018-76, 

00.343.941/0016-04, 00.343.941/0017-95, 00.343.941/0021-71, 00.343.941/0029-29, 

00.343.941/0028-48, 00.343.941/0023-33, 00.343.941/0022-52, 00.343.941/0024-14, 

00.343.941/0026-86, 00.343.941/0031-43, 00.343.941/0006-32, 00.343.941/0013-61, 

cujos Convênios, Contratos de Gestão e demais vínculos encontrem-se em vigência,  

considerado o disposto no artigo 165 da CLT e na  Súmula 339 do Tribunal Superior do 

Trabalho, que estarão abertas as inscrições para composição de membros eleitos da 

CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – Gestão 2018/2019 de 18.12.2018  

até às 17:00 do dia 02.01.2019, conforme segue abaixo: 

 
1) Todos os empregados receberão por e-mail a ficha de inscrição. Caso não recebam 

ou não possuam e-mail corporativo e/ou cadastrado, os interessados devem retirar o 
formulário junto a gerência de cada unidade ou retirar pela Intranet através do link: 
http://intranet.vivario.org.br/convocacao-de-inscricoes-cipa-gestao-2018-2019/ 

 
2) Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição, em todos os seus campos, 

sem abreviações e sem rasuras; 
 
3) Para validar a inscrição o candidato deverá: 

 
a) Preencher a ficha de inscrição no setor de Segurança do Trabalho na Sede ou 
enviar a ficha de inscrição escaneada junto com uma foto do rosto do candidato 
inscrito em formato de imagem para o e-mail: cipa2018@vivario.org.br; 
 
b) A ficha de inscrição original deverá ser enviada via malote para a Sede Viva Rio, 
aos cuidados do Setor de Segurança do Trabalho caso a inscrição tenha sido 
realizada via e-mail; 

 
c) O candidato que realizar a inscrição por e-mail receberá a confirmação da 
inscrição em seu próprio e-mail.  

 
Não serão aceitas as fichas de inscrição enviadas por e-mail ou entregues na Segurança 
do Trabalho fora do prazo estabelecido para a inscrição. 
 
 

Rio de janeiro, 18 de dezembro de 2018 
 

Comissão Eleitoral 
CIPA – Viva Rio 
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