Segunda – Feira

TEMA:PROTEÇÃO DAS MÃOS!
Sempre que você estiver utilizando suas mãos para realizar suas atividades operacionais,
procure se preocupar em protegê-las utilizando as luvas recomendas e fornecidas pela
empresa. Hoje, nós não damos o devido valor as nossas mãos, mas, façamos um teste;
prenda um de seus braços ao seu tronco e procure realizar todas as suas atividades
normalmente. Conseguiu? – Reflita e chegue a uma conclusão você mesmo.

Terça - Feira

TEMA:EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO!
Hoje existem no mercado, diversos tipos de todas as qualidades de equipamentos de
proteção individual. A MA se preocupam com a sua integridade física e com a sua saúde,
por isto nos proporciona gratuitamente uma serie de EPI’s de certificados para cada tipo de
tarefa. Utilize-os e oriente os que relutam em não utilizá-los.
A nossa segurança só depende de nós.

Quarta - Feira

TEMA: TOALHA INDUSTRIAL
As toalhas industriais, que também são conhecidas por panos industriais, substituem
ecologicamente estopas e trapos de limpeza, sendo utilizados para: limpeza de
máquinas, peças, pisos.
São ambientalmente corretas, reduzindo a contaminação do meio em que vivemos e
eliminando o consumo excessivo de recursos naturais.
As toalhas deverão ser utilizadas de forma consciente. É responsabilidade de todos o
correto acondicionamento desta ferramenta de trabalho, para que não ocorra mistura a
outros materiais e extravio.

Quinta - Feira

TEMA: DIREÇÃO DEFENSIVA - O ÁLCOOL
O álcool na corrente sangüínea provoca o afrouxamento da percepção e o

retardamento dos reflexos. Dosagem excessiva conduz à perigosa diminuição da
percepção e à total lentidão dos reflexos, diminuindo a consciência do perigo. Todo
condutor em estado de embriaguez, mesmo leve, compromete gravemente sua
segurança, a dos demais usuários da via e a dos passageiros, que estão apostando
suas próprias vidas, 100% nas condições deste motorista.

Sexta - Feira

TEMA: ELIMINAR TODOS OS RISCOS À NOSSA VOLTA
melhor que podemos fazer é eliminar alguns ou minimizar o máximo possível os riscos
no nosso posto de trabalho. Ao começar a jornada realize o um check list nos equipamento
e organize a área, comunique ao líder o que não puder ser feito de imediato para que ele
solicite o reparo. A utilização de equipamentos como o luvas, óculos de segurança,
protetores faciais, máscaras, protetor auditivo enfim, aqueles equipamentos
dimensionados pela segurança como importantes para nossa proteção, eliminarão os
outros riscos nesta atividade. Porém, todo o aparato de proteção existente não impedirá
atos inseguros daqueles que querem desafiar a própria segurança. Cada um de nós é
responsável por seu próprio desempenho na segurança do trabalho.
O

Sábado

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

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

