Segunda – Feira

Terça - Feira

Quarta - Feira

TEMA: AMBIENTE DE TRABALHO ORGANIZADO
A organização faz parte de nossas atribuições, seja qual for nossa profissão. Aprenda a
organizar as peças e os materiais que você vai utilizar para trabalhar. Evite deixar peças,
ferramentas, equipamentos e demais objetos espalhadas pelo chão, pois além de causar
quedas e tropeções, alguma aresta ou ponta poderá cortar ou perfurar seus pés. Recolha
diariamente os pedaços de chapa, madeiras, tubos, perfis e cantoneiras para evitar que as
pessoas tropecem neles.Recolha as pontas de eletrodo e discos de desbaste usados.
Coloque-os em recipientes apropriados. Deixe os pisos desobstruídos. Permita o trânsito
seguro de pessoas, máquinas e equipamentos. Mantenha os equipamentos de emergência
sempre desobstruídos e prontos para uso, pois a qualquer momento eles poderão ser
responsáveis pelo salvamento de sua vida ou do patrimônio da empresa.
TEMA: CONDIÇÕES INSEGURAS
Todos nós, todos os dias somos responsáveis pela melhora contínua de nossa qualidade
de vida no trabalho. Para conseguirmos um bom ambiente de trabalho, é necessário
adotarmos ações que permitam a antecipação aos riscos das nossas tarefas.A
antecipação aos riscos, não é nada complexo, basta enxergarmos uma melhor forma de
fazer o nosso trabalho, identificando aqueles fatores que podem contribuir para um
incidente, uma lesão ou uma contaminação ambiental. Todo o trabalhador ou
subcontratado deve comunicar as condições inseguras que identifique no seu local de
trabalho. Quando a pessoa Identificar qualquer anormalidade que possa gerar qualquer
perda,
deve
procurar
imediatamente
solucionar
e
ou
minimizar
essa
irregularidade,avisando seu superior imediato ou pessoal da segurança
TEMA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL (RECICLAGEM)
Reciclagem significa reaproveitamento de material. Representa economia de recursos
naturais e energia. Com ela, podemos diminuir áreas contaminadas e fontes de poluição
no planeta. A reciclagem reduz a quantidade de resíduos a serem tratados e dispostos.
Por isso, é o destino mais econômico e adequado ao nosso lixo.

Quinta - Feira

Sexta - Feira

TEMA: CADA UM NA SUA
A empresa onde trabalhamos é como uma grande máquina, onde cada um de nós tem
uma missão, uma especialidade, uma função a desempenhar como cada peça dessa
máquina. As dúvidas e as incertezas são fatores comportamentais que contribuem
decisivamente para os acidentes.
"POR ISSO, NÃO FAÇA TRABALHOS PARA OS QUAIS VOCÊ NÃO FOI TREINADO".
Lembre-se: estamos credenciados pela empresa a executar as tarefas para as quais
fomos habilitados, qualquer disposição em contrário será considerado desvio de função,
portanto, falta disciplinar grave. SEGURANÇA É RESPONSABILIDADES DE TODOS!
TEMA: PROTETOR FACIAL
Conforme vimos no sobre Proteção dos Olhos, o protetor facial é de grande importância e
utilidade no nosso tipo de atividade. Use o protetor facial toda vez que for trabalhar com
esmerilhadeira, lixadeira, esmeril, serra circular ou máquinas similares. O protetor facial
além de proteger nossos olhos, ele protege também nossa face e pescoço, aumentando a
proteção proporcionada pelo óculos contra impacto ou respingos. O protetor facial somente
será eficiente se for usado junto com o óculos de segurança. Determinadas atividades
onde há o risco de comprometimento dos olhos por radiações luminosas, por exemplo:
trabalhos de oxicorte, ou quando é necessário olharmos no interior de uma fornalha,ou
tratamentos de superfície, é importantíssimo o uso de protetor facial com lente escurecida.
Lembre-se: apenas o protetor facial não resistiria ao impacto de um disco abrasivo
quebrado, ou de uma serra circular rompida. Use sempre o protetor facial com óculos.

Sábado

TEMA: Aplicar tema livre com foco na atividade do dia!

FIXAR EM: ___/___/_____
RETIRAR EM: ___/___/____

