Segunda – Feira

TEMA: SEGURANÇA DEVE FAZER PARTE DO NOSSO DIA-A-DIA
A melhor forma de evitar que um acidente ocorra é estar sempre atento e antecipar
medidas de prevenção. Para isto é necessário que todos pratiquem a segurança próativa. Se você constatar a existência de um risco, procure eliminá-lo imediatamente ou
adote alguma medida que possa minimizá-lo. Informar a ocorrência de quase acidente, é
uma boa medida para evitar acidentes futuros. Ao observar atitudes inseguras por parte de
um colega de trabalho, procure alertá-lo quanto as consequências.
Pratique a Segurança ! Identifique os possíveis riscos e elimine-os.

Terça - Feira

TEMA: A VIDA NÃO É UMA ROLETA

O acidente é geralmente causado por procedimentos perigosos, tais como: tentar lubrificar
máquinas em movimentos, brincar, correr e etc. A vida não é uma roleta. Você pode
pensar que é o mais rápido, o mais esperto ou ainda com mais sorte que os outros e
suficientemente vivo para fazer coisas fora do comum. Mas os reais ganhadores são
aqueles que se negam a fazer coisas inseguras. Atitudes inseguras podem causar falhas.
Há pessoas que se desligam da realidade, ouvem as instruções e depois, vão fazer seu
trabalho da maneira como querem. Tal bloqueamento pode levar a um acidente.

Quarta - Feira

TEMA: DENGUE

A única maneira de evitar a dengue é não deixar o mosquito nascer. Não deixe a
água, mesmo limpa, ficar parada em qualquer tipo de recipiente como: Garrafas; Pneus; É
necessário acabar com os criadouros (lugares de nascimento e desenvolvimento dele).
Tampar sempre as caixas d'água, poços e cisternas, assim como quaisquer outros
depósitos de água onde as larvas (0vos) dos mosquitos possam se reproduzir. Limpe as
calhas e as lajes das casas. Lave bebedouros de aves e animais com uma escova ou
bucha e troque a água regularmente. Joguem no lixo copos descartáveis tampinhas de
garrafas, latas e tudo o que acumula água.O combate ao mosquito depende de você!

Quinta - Feira

Sexta - Feira

TEMA: FATORES PESSOAIS
Não é todo o dia que amanhecemos dispostos a fazer o que normalmente e diariamente
fazemos. O sono, a preguiça, o desânimo e a desmotivação são fatores pessoais que
oscilam conforme o dia a dia de cada um. Estes fatores nas pessoas muitas vezes causam
acidentes e/ou promovem condições inseguras. É de responsabilidade de cada um
procurar executar as tarefas da melhor forma e fazer algo para que esses fatores não gere
o acidente. Nestas situações, devemos fazer uma parada para ir ao banheiro lavar o rosto,
tomar café, se isto o despertar, se alimentar melhor, e fazer outras coisas que cada um
sabe o que é melhor para si. A atenção na realização do trabalho é fundamental para a
prevenção de acidentes, por isso esteja bem para contribuir com a empresa, faça a sua
parte..
TEMA: CHECK LIST - UMA ATITUDE QUE PODE SALVAR VIDAS
Com o objetivo de “ganhar” alguns minutos, ou as vezes por mero esquecimento,
desprezamos importantes “Atitudes de Segurança” na realização de nosso trabalho.
Exemplo disso é o check list que devemos realizar, no início dos turnos, nos veículos ou
equipamentos que vamos trabalhar. Detectando alguma irregularidade, a manutenção
.deve ser acionada de imediato e posteriormente deve-se comunicar seu superior imediato
Devemos fazer com que essa atitude torne-se um hábito constante em nosso dia a dia,
pois, aplicando esse simples procedimento, com certeza estaremos prevenindo acidentes
de todo o tipo. Enfim a eficiência de um trabalho deve ser obtida sem prejuízo aos itens de
segurança. SEJA CONSCIENTE. ADOTE UMA POSTURA PREVENCIONISTA.

Sábado

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

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

