Segunda – Feira

TEMA: PREVENÇÃO DE ACIDENTES É RESPONSABILIDADE DE TODOS!
É obrigação de todos prevenir e tratar de reduzir ao mínimo o número de lesões. Este tipo
de responsabilidade inclui eliminar o perigo, informar a existência do mesmo ao líder,
supervisor e SHT. Nós somos os que estão familiarizados com os equipamentos que se
usam em nossa área de trabalho, portanto depende de todos nós zelar pelo bom
funcionamento dos mesmos e examiná-lo com regularidade, já que essa é a única
maneira em que podemos reduzir as lesões causadas pelas condições inseguras.
PREVENÇÃO DE ACIDENTES É RESPONSABILIDADE DE TODOS!

Terça - Feira

Quarta - Feira

TEMA: ZONA DE PERIGO
Muitas das vezes você está entrando em um ambiente que aparentemente não demonstra
risco de acidentes, por ele nunca ter acontecido ou pelo fato de você o achar seguro. Isso
não quer dizer que nunca poderá acontecer, basta ter atividades para o risco de acidentes
estar presente, seja em casa, no trabalho, na escola, no deslocamento de percurso ou
realizando uma tarefa arriscada. Você não prevê o acidente ele simplesmente acontece
sem estarmos esperando por ele. Para isso devemos estar atentos nas tarefas que
realizamos no nosso dia-a-dia. É de suma importância ter em mente que cada pessoa é
responsável pelo seu ato. A conclusão é óbvia, os acidentes acontecem não podemos
evitá-los, mas podemos reduzi-los, pois cada pessoa pode ser vigilante de si mesma.
Lembrem-se que os quase acidentes, chamados de incidentes, são um sinal de alerta!
TEMA: CRESCIMENTO DO VOLUME DE LIXO
Os lixos aumentaram a poluição do solo, das águas, do ar e agravaram as condições de
saúde da população mundial. O volume do lixo tem crescido assustadoramente. Diante
deste quadro, cabe cada um repensar sua participação na preservação do meio em que
vivemos e nas possibilidades 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 fundamental.
O cuidado com o ambiente deve começar por nós, em cada atitude, em nossas próprias
casas, na rua e no trabalho.

Quinta - Feira

TEMA: PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS
Nunca utilize água ou extintor de espuma em equipamentos elétricos com energia, pois
ambos conduzem corrente elétrica provocando choque no usuário. Extintores, mangueiras,
hidrantes e outros equipamentos de combate a incêndio devem estar sempre
desimpedidos, pois podem ser necessários se houver uma emergência. Não deixe
recipientes de produtos inflamáveis abertos próximo a fontes de ignição (ex.: Projeção de
fagulhas de solda – Chaparia), estes deverão ser armazenados ou utilizados
cuidadosamente em recipientes apropriados para o serviço.

Sexta - Feira

TEMA: INSPEÇÃO DAS FERRAMENTAS DE TRABALHO
 Selecione a ferramenta adequada para o trabalho; inspecione-a e use-a corretamente;
 Não improvise ferramentas no trabalho, pois é perigoso. Por exemplo, não use alicate
como martelo, chave de fenda com alavanca e outros usos impróprios;
 Não utilize ferramentas defeituosas, gastas ou em mau estado. Substitua-as ou solicite o
.
reparo
necessário;
 Conserve suas ferramentas em boas condições e guarde-as em ordem em local seguro;
 Não carregue ferramentas nos bolsos;
 Não use uma ferramenta manual com pressão excessiva ou força exagerada. Jamais
acople qualquer tipo de alavanca ou prolongador para aumentar a força sobre uma
ferramenta.

Sábado

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

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

