Segunda – Feira

TEMA: ÓCULOS DE SEGURANÇA
A proteção dos olhos é um dos pontos importantes na prevenção de acidentes e a
finalidade dos óculos de segurança é protegê-los contra partículas sólidas projetadas e /
ou em suspensão. Para ser aprovado em nossa empresa, os óculos de segurança devem
ser confeccionados segundo as normas da ABNT e possuir o C.A. (certificado de
aprovação). Em toda área da Chaparia, existe risco potencial que pode ter como
conseqüência a lesão nos olhos. É por isto, que os óculos de segurança é considerado EPI
básico, ou seja, é indicado e de uso obrigatório para todo empregado ou pessoa que
trabalhe ou transite na área da Chaparia. Use-se constantemente durante todo o tempo
que permanecer no trabalho para o qual for designado, ajustando-o perfeitamente ao rosto,
evitando deixar aberturas.

Terça - Feira

Quarta - Feira

TEMA: OS INCIDENTES SÃO ADVERTÊNCIA
Os incidentes são uma advertência de que algo anda mal e de que existe algum perigo ou
condição que necessita ser corrigida. Ainda que os incidentes não provoquem lesões, são
uma advertência que devemos levar em conta porque indica que havia uma condição ou
um erro que deve ser corrigido para evitar que se repita e chegue a transformar-se em um
acidente que provoque lesões ou que cause danos à propriedade..
TEMA: PRESERVAR O MEIO AMBIENTE É RESPONSABILIDADE DE CADA UM DE NÓS

Nos últimos anos, as autoridades mundiais têm chamado a atenção para gravidade da
degradação ambiental. O volume do lixo tem crescido assustadoramente. Diante desse
quadro, cabe cada um repensar sobre sua participação na preservação no meio ambiente
em que vivemos e na possibilidade que temos de reduzir os impactos do nosso dia a dia
na natureza. É o momento de pensar globalmente e agir localmente pois, por menor que
seja a nossa contribuição, ela é fundamenta.
O cuidado com meio ambiente deve começar por nós, em cada atitude, na empresa que
trabalhamos e na nossas próprias casas.

Quinta - Feira

TEMA: A CURIOSIDADE EXCESSIVA
A curiosidade do questionamento, na busca do saber é saudável, no entanto, a curiosidade
que leva a uma ação inconseqüente e despreparada pode ser fator potencial de acidentes.
Permanecer em áreas agressivas sem necessidade de serviços, operar um equipamento
sem conhecimento, manipular produtos sem o conhecimento de suas propriedades
químicas e físicas, etc., são exemplos de curiosidade crítica e que podem terminar mal.
Em ambiente Industrial, cada ação a ser desenvolvida deve ser analisada e pensada, o
empregado deve ter pleno conhecimento do que faz e como fazer.

Sexta - Feira

TEMA: CONSCIÊNCIA DE SEGURANÇA
Relendo as estatísticas de acidentes, temos notado que a maioria dos acidentes ocorridos,
poderiam ter sido facilmente evitados. POR QUE NÃO FORAM EVITADOS?! A espinha
dorsal da Segurança do Trabalho é, e sempre será a PREVENÇÃO. Quando surgiu a
Segurança do Trabalho no Brasil, todos os trabalhos eram realizados, principalmente em
cima dos acidentes ocorridos. Ou seja, o acidente ocorria e só depois da ocorrência do
mesmo, é que se entrava o aspecto segurança. Trabalhava-se principalmente em cima dos
EFEITOS.
Era um erro muito grande, pois com essa diretriz, muitas vidas foram ceifadas
.
do nosso convívio, e muitos outros trabalhadores ainda se encontram deitados em seu
leito, inválidos para o trabalho.
Segurança se faz procurando identificar os problemas, observando-se os trabalhos no dia
a dia, analisando-se para depois de ter todos esses dados na mão, propor um plano de
ação que procure evitar durante a realização do trabalho, a ocorrência dos acidentes.

Sábado

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

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

