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

DIÁLOGO SEMANAL DE SEGURANÇA
Treinamento:
“NINGUÉM PODE FAZER MAIS POR SUA SEGURANÇA DO QUE VOCÊ MESMO”
Objetivo do treinamento:
A intenção é despertar a conscientização, e mostrar que cada um é responsável pela própria segurança.
Conteúdo do treinamento:
É interessante notar como delegamos algumas de nossas obrigações a outras pessoas. Isso é um grande erro.
E é mais comum do que parece.
DE QUEM É A OBRIGAÇÃO DE GARANTIR SUA SEGURANÇA NO TRABALHO?
Resposta: O maior responsável pela sua segurança é você mesmo! De que adiantam normas de segurança se você
não as seguir. De que adianta, CIPA, Técnico em Segurança, líderes de setor te orientando, se você não der ouvidos?
QUEM É O MAIOR PREJUDICADO EM CASO DE ACIDENTE DE TRABALHO?
O empregador também tem prejuízos em caso de acidente, existem casos de empresas que tiveram que fechar devido
um acidente trágico. No entanto, para o empregador a vida continua, o que ele perde aqui pode recuperar ali, e mesmo
se não recuperar, ele continuará INTEIRO.
A mais constante consequência de um acidente é a DOR, o TRAUMA FÍSICO e PSICOLÓGICO do acidentado.
E dependendo da gravidade do acidente e da forma como foi tratado nos primeiros socorros as consequências serão
ainda mais graves, pois correrá o risco de morrer, de ficar incapacitado e limitado. Dependendo das sequelas, o
sofrimento será também dos familiares por conta de:
– Sofrimento por ver uma pessoa amada doente ou incapacitada.
– Sentimento de incapacidade por não poder mudar a sorte da pessoa amada.
– Incômodos por ter que cuidar de uma pessoa invalida ou incapacitada.
– Falta de dinheiro em casa.
– O alimento da família e futuro dos filhos ficarão comprometidos.
Esses são apenas alguns de vários outros sofrimentos que ocorrem em casos de acidente.
NÃO NEGLIGENCIE SUA SEGURANÇA!
Lembre-se, existem pessoas que te amam, e se você vier a faltar, eles sentirão sua falta.
Você é único para as pessoas que te amam, você é insubstituível, ninguém poderá ocupar seu lugar.
MULTIPLIQUE SEGURANÇA
Seja um multiplicador da Segurança do Trabalho contagiando as pessoas próximas na busca por um ambiente
harmonioso, agradável e seguro. Seja exemplo em suas atitudes e todos ganharam com isso!

O maior responsável por sua segurança no trabalho se é VOCÊ!
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1. Favor imprimir em frente e verso (evite o desperdício de papel).
2. Reúna as pessoas de seu setor.
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 no 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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