Prefeitura do Município de Tietê
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

DIÁLOGO SEMANAL DE SEGURANÇA
Treinamento:
Comportamento seguro no trajeto da casa para o trabalho e do trabalho para a casa
Conteúdo do treinamento:
Todos os dias, a todo momento nos deparamos com riscos dos mais variados e, muitos deles estão no trabalho, na
nossa casa, na escola, no convívio social, no lazer e principalmente no dia a dia do trânsito.
O trânsito, assim como muitas outras coisas que conhecemos, é composto por pessoas. Então como em outras
atividades humanas é necessário que se mantenha um bom relacionamento e uma boa convivência social para que
tudo flua naturalmente e não se transforme em um caos.
Muitas vezes os valores de uma sociedade podem estar um pouco distorcidos e acabam acarretando graves
consequências para o trânsito. Ser o mais veloz, o mais esperto, chegar primeiro, ter o melhor carro e sempre
levar vantagem, são exemplos de valores encontrados na nossa sociedade “motorizada”.
E essas atitudes na maioria das vezes ocasionarão algum tipo de acidente, onde as vítimas podem ser tanto os
motoristas e ocupantes dos veículos causadores ou não dos acidentes, como também os pedestres.
No trânsito os acidentes implicam em danos aos veículos e geram lesões nas pessoas. Ou seja, sempre são ruins. Mas
há uma maneira de evitar que aconteçam. Através de uma ferramenta conhecida como Direção Defensiva.
Onde, “dirigir defensivamente é evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições
adversas expostas no trânsito”.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Independente do meio de condução, cada um de nós percorre um trajeto para chegar e para voltar do trabalho.
Dessa forma, estamos diariamente convivendo e expostos aos riscos das ruas, estradas e até calçadas.
E frequentemente sabemos que um colega, um amigo ou até mesmo um familiar se envolveu num acidente de trânsito.
Nós todos sabemos o quanto é importante reduzirmos os transtornos provocados por acidentes, mas infelizmente eles
continuam acontecendo e muitos de nós permanecemos pensando que essas coisas acontecem apenas com os
outros e que conosco dificilmente ou nunca acontecerá.
Estatisticamente, 75% dos acidentes no trânsito foram causados por falha humana (condutor), 12% por problemas
de veículos (alguém deixou de fazer a manutenção), 6% por deficiências das vias (alguém não corrigiu a deficiência
da via) e 7% por causas diversas. Ou seja, podemos dizer que o fator humano, é responsável direta ou
indiretamente por 93% dos acidentes de trânsito.
E então, o que podemos fazer para acabar com a imprudência, com situações arriscadas, com condições de risco e
claro com menos sofrimentos e prejuízos? “Somente mudamos alguma coisa quando assumimos responsabilidades,
e isso pressupõe fazer alguma coisa, mesmo que signifique fazer No Mínimo a Nossa Parte”.
Inicialmente precisaremos de uma meta, e ela é: PROMOVER A SEGURANÇA NO TRÂNSITO
E como podemos alcançar essa meta?
Respeitar os limites, as leis, as regras e a sinalização já é um bom começo. Mas, podemos fazer mais...por exemplo:
1.

Não ingerir bebida alcoólica antes (nem durante) o ato de dirigir;

2.

Manter-se atento às condições adversas da via, do tempo, do trânsito, de outros motoristas e de seu veículo;

3.

Use sempre o cinto de segurança! Seu uso é obrigatório por Lei e garante sua segurança em casos de acidentes.

4.

Caso envolva-se em acidente de trânsito, registre Boletim de Ocorrência e comunique seu superior.

E sempre que puder, repense suas atitudes e assuma uma postura de RESPONSABILIDADE.
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1. Favor imprimir em frente e verso (evite o desperdício de papel).
2. Reúna as pessoas de seu setor (10 a 15 minutos)
3. Leia o texto para elas.
4. Discutam sobre o assunto “segurança do trabalho”.
5. Anote os pontos discutidos (sugestões e críticas).
6. Recolha a assinatura de todos.
7. Fixar o texto em quadro de aviso e trocar assim que receber novo texto.
8. Encaminhar esse documento ao Técnico em Segurança do Trabalho, ou arquivar em local específico,
para que seja retirado assim que o Técnico realizar visita em seu setor.

A Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho, deseja a todos uma ótima semana de trabalho,
e que ao final de cada jornada de trabalho, todos possam retornar para seus lares tão saudáveis
como quando chegaram.
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