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

DIÁLOGO SEMANAL DE SEGURANÇA
Treinamento:

“COMPORTAMENTO SEGURO SEU MELHOR EPI PARA O TRABALHO”
Objetivo do treinamento:
Abordar a questão do comportamento e uso de EPI.
Conteúdo do treinamento:
Mesmo usando todos os EPI’s, o funcionário não estará isento de acidentes, por estar em zona de constantes riscos,
queda de objetos, piso desnivelado ou escorregadio, ferramentas de trabalho danificadas e demais condições.
A verdade é que por cultura, o funcionário usa EPIS por obrigação ou medo de punição, o que é lamentável.
Muitos funcionários acham incômodo usar óculos, uniforme de cor chamativa ou Botinas com bico de aço só
porque causa desconforto ou por acionar a trava de segurança em portas de Bancos.
Esse conceito está mudando diante das estatísticas de vítimas de acidentes, por fruto da imprudência e do descuido.
O EPI usado corretamente proporciona proteção ao trabalhador através do controle da exposição ao risco.
Vejamos o exemplo do protetor auricular, ele não impede que o ruído exista, mas controla a quantidade que penetra
no corpo do trabalhador. E assim, evita os danos ao organismo do mesmo.
Mais um exemplo: Um funcionário está próximo a uma área onde está tendo corte de galhos, e por um acaso um galho
ou tronco cai em seu pé. O fato de ele estar com uma botina com bico de aço, não impediu do galho cair em seu pé,
mas com certeza minimizou muito ou sequer houve algum dano a ele.
Usar EPI é importante para o bem da sua família
Quando alguém da família se acidenta e fica incapacitado, se tornará um peso a mais para a família, e ás vezes
sobrecarrega os familiares. Os problemas mais comuns são:
– Menos dinheiro em casa:
O empregado acidentado recebe o benefício acidentário do INSS. O benefício do INSS é apenas cerca de 75% do
salário do funcionário.
– Mais gasto em casa:
O acidentado terá gastos que não fazem parte do orçamento normal da família, tratamentos médicos, remédios,
fisioterapias, etc.
– Transporte de pessoa incapacitada:
Transportar uma pessoa incapacitada geralmente gera algum trabalho extra, e dependendo da gravidade da lesão esse
transporte só poderá ser feito por profissionais capacitados, e esse serviço quase sempre custa caro!
A guarda do EPI é de total responsabilidade do trabalhador, a legislação até permite que o patrão cobre do
funcionário o valor total pelo EPI em caso de perda.
Além de guardar adequadamente o trabalhador é responsável também pela higienização do EPI, e manter em
condições de uso (limpo e descontaminado) sendo fundamental para evitar problemas posteriores.
O EPI não substitui os demais cuidados do trabalhador no ambiente de trabalho, ele é só um complemento dos
cuidados, e deve ser levado a sério!
Lembre-se: O incomodo causado pelo uso do EPI é passageiro, mas as sequelas de um acidente ou doença, podem
não ser. Pense nisso, pois sua vida não tem preço.

A segurança é individual, pois não existe melhor EPI do que o comportamento seguro!
Pense nisso e atitude!
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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.

