Segunda – Feira

TEMA: REFLITA EM SUAS DECISÕES!
Nunca deixe de pensar em quem te espera em casa, dormindo, sorrindo, brincando,
querendo seu abraço. As vezes, agimos sem pensar e sem querer; nos esquecemos
daqueles que sempre serão nossa maior vitória, nosso mais valioso diamante, o ar que
respiramos, a alegria de viver, enfim, nossa esposa, pais e filhos queridos. Prefira ser um
BOBO vivo do que um ESPERTO acidentado, morto. Seja INTELIGENTE, não seja
NEGLIGENTE.

Terça - Feira

TEMA: MEIO AMBIENTE, DESCARTE DE RESÍDUOS!
Pare, pense e respeite o meio ambiente, seu ambiente de trabalho, seus companheiros e
você, que deve evoluir internamente na busca por uma melhoria contínua. As vezes, na
correria do dia-a-dia, deixamos de lado nossa educação, nosso respeito ao próximo, em
detrimento do trabalho, da pressa que não leva ninguém a nada, da reunião que temos
marcada com nossos amigos, do cinema que temos agendado com nossas
namoradas...enfim, ao jogar seus resíduos fabricados fora, busque jogá-los em seus
devidos compartimentos especificamente identificados e posicionados para isso.
Cada resíduo é coletado por uma pessoa e ou empresa específica, devendo nós a isso,
ajudar a dar continuidade a limpeza de nossa empresa.

Quarta - Feira

TEMA: UTILIZE CORRETAMENTE SEU EPI!
Quando iniciamos o deslocamento de nossa residência até nosso trabalho, já iniciamos
também a utilização do EPI para nossa proteção. O calçado de segurança, está a proteger
nossos pés em nosso deslocamento diário para o local que nos dá o pão de cada dia.
Dentro da empresa, busque sempre ouvir as orientações do TÉCNICO EM, SEGURANÇA
DO TRABALHO, profissional este que realmente se preocupa com vosso bem estar, sua
saúde e seu retorno pra casa, com a mesma alegria em que veio produzir.

Quinta - Feira

TEMA: CUIDADO AO ATRAVESSAR VIAS!
Nunca atravesse uma via por onde trafegam carros, caminhões, máquinas e equipamentos
sem estarem utilizando a faixa de pedestres. A faixa, foi regulamentada e atende
prontamente aos anseios dos colaboradores que desejam acessar do outro lado da rua.
Criança, quase sempre age sem pensar, involuntariamente e, deve sempre ter a presença
de uma pessoa de maior onde que que ela tiver que ir. PARE, OLHE, IDENTIFIQUE,
ESCUTE.

Sexta - Feira

TEMA: INSPEÇÃO DAS FERRAMENTAS DE TRABALHO!

Assim que você chega ao seu ambiente de trabalho, procure inspecionar o layout de suas
ferramentas e acessórios operacionais, caixas, apoios, suportes, etc., para que não venha
mais tarde a sofrer algum tipo de fratura, entorse e ou algo pior.Chegando ao seu posto de
trabalho, busque inspecionar as máquinas, acessórios e ferramentas; detectando algum
problema, comunique imediatamente ao seu líder e ou encarregado; não omita
informações e não opere com o equipamento sem condições de trabalhar, pois a sua vida
,e que está aqui, e não a nossa!

Sábado

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

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

