Segunda – Feira

TEMA: ACIDENTE DE TRABALHO
Descrição do Acidente: No dia 09/04/2013 às 02h00m ocorreu acidente na Chaparia Ilha C. O colaborador estava realizando a atividade de solda pontos através da pinça,
quando ao segurar a mesma para girá-la, com o objetivo de posicioná-la no local exato de
solda na peça, com pressa, não percebeu, e por falta de atenção colocou
involuntariamente o dedo indicador da mão esquerda na zona de fechamento dos
eletrodos, provocando prensamento do lado externo de seu dedo.
Causa Raiz: Pressa e falta de atenção ao posicionar a mão na zona de perigo do
equipamento.
Ações Recomendadas: Realizar a atividade com segurança, consciência e sem pressa
são atitudes que contribuem para que se faça bem feito, não gerando uma situação
insegura colocando em risco a própria vida.

Terça - Feira

Quarta - Feira

TEMA: CUIDADOS COM AR COMPRIMIDO
Todos os anos são registrados no Brasil, uma série de acidentes e doenças decorrentes do
uso indevido do ar comprimido.
O uso indevido desse ar para a limpeza pessoal (pele e roupas) pode trazer sérios
problemas, por exemplo: corpo estranho nos olhos, doenças de pele e inflamação dos
tecidos por inserção de contaminantes através da pele, principalmente se em alguma parte
do corpo estiver com ferida. Mesmo que não exista uma ferida aberta a pressão do ar
comprimido poderá causar o mesmo efeito. Por estes motivos mantenha o ar comprimido
longe de seus ouvidos, olhos, nariz e jamais use ar comprimido para se limpar.
TEMA: COMBATENDO O MOSQUITO DA DENGUE
Conhecendo todas as medidas preventivas de limpeza de locais que podem acumular
água, tendo bons hábitos ao se descartar utensílios e sempre se hidratando (tomar
bastante líquido previne uma série de doenças, pois através da urina o organismo elimina o
que não serve para o corpo) você agora está apto a transmitir estas informações aos
colegas de trabalho. Lembre-se que a dengue pode matar, então não custa fazer estas
recomendações de prevenção.

Quinta - Feira

TEMA: CUIDADOS NA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS
Não acione ou pare máquinas que não estejam sob sua responsabilidade.
Nunca opere máquinas para as quais não foi orientado e autorizado.
Antes de ligar uma máquina observe se não há peças soltas ou ferramentas deixadas
sobre elas.
Saiba onde fica a botoeira de parada de emergência, como e quando acioná-la.

Sexta - Feira

Sábado

TEMA: TOME TODAS AS PRECAUÇÕES POSSÍVEIS CONTRA QUEDA DE MATERIAIS
Todos os pisos de andaimes, balancins, elevadores e plataformas elevadas de trabalho
devem ser mantidos limpos e desobstruídos permanentemente.
As atividades sujeitas a este risco deverão no planejamento de cada tarefa, prever o uso de
baldes metálicos providos de alças para o recolhimento de parafusos, porcas, rebites,
peças, ferramentas, pedaços de tubos, pontas de eletrodo, discos de desbaste, etc.
As peças de maior diâmetro como: pranchões, perfis, chapas, partes de equipamentos e
assemelhados devem ser mantidos em posição que evite o tombamento ou queda. Estas
peças em princípio não podem ficar soltas em níveis elevados.
Caso tenham que permanecer nesses locais, deverão estar travadas e amarradas.
As ferramentas manuais utilizadas nos trabalhos em altura deverão ter dispositivo que
permita que a mesma fique presa ao pulso do usuário.
TEMA: Aplicar tema livre com foco na atividade do dia!

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

