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

DIÁLOGO SEMANAL DE SEGURANÇA
Treinamento:

“SEGURANÇA DO TRABALHO NÃO SE FAZ SOMENTE COM EPI”
Objetivo do treinamento:
Concientizar e mostrar que cada um é responsável pela própria segurança e das pessoas ao redor.
Conteúdo do treinamento:
Muitos acidentes ocorrem devido à falta de atenção ou uso incorreto do EPI, mas, o que muita gente não sabe é que
além do uso dos EPI’s, é muito importante algumas atitudes que nos ajudarão e ajudarão também a nossa equipe a
trabalhar sempre com mais segurança:
Analise sempre a atividade a ser realizada, localize e sinalize os riscos, tome atitudes com relação a sua segurança.
Verifique o que pode fazer para que além do EPI, você possa reduzir os riscos. Verifique as condições do ambiente
dando maior foco para o local onde será realizada a tarefa. Faça perguntas como:


Tem rede elétrica nas proximidades?



Tem trânsito de veículos ou pessoas?



O piso é escorregadio, irregular ou instável?



Posso realizar essa tarefa de uma forma mais segura?



Se ocorrer um acidente, o que farei primeiro?

Antes de começar o trabalho confirme se os riscos mais prováveis foram neutralizados.
Evite ao máximo objetos e situações que tirem sua atenção (celular, e até pessoas falando ou fazendo brincadeiras).

“A tarefa a ser executada coloca em risco outras pessoas em volta”?
Esse é um item importante a observar. Algumas tarefas realizadas por uma pessoa podem gerar riscos para todas que
estão em volta, se for esse o caso, sinalize corretamente o local para evitar desavisados e verifique junto aos
responsáveis a necessidade de EPI ou EPC (Equipamento de Proteção Coletiva).
Por exemplo, ao abrir uma vala para instalação de tubulações devemos seguir as orientações e procedimentos da
NR18, no item 18.6 onde normatiza Escavações e Fundações. Bem como a NBR 9061/85.
As escavações que formem taludes com profundidade superior a 1,25m devem ter sua estabilidade garantida por meio
de estruturas dimensionadas para esse fim (escoras), além de rampas e escadas próximas ao local de trabalho afim
de permitir opção de saída rápida em caso de emergências.
Os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à metade da profundidade,
medida a partir da borda do talude. Ou seja, se o talude tem 1,25 de profundidade os materiais devem ser depositados
a pelo menos 65cm distante da borda do talude.
Não assuma responsabilidades sozinho, consulte os responsáveis pelo setor, documente-se para evitar mau
entendidos.
Essas são apenas algumas atitudes que você pode fazer para evitar que aconteçam acidentes, muitas pessoas evitam
seguir instruções “achando” que sabem de tudo e principalmente, “achando” que nada vai acontecer por ser uma tarefa
muito simples ou muito rápida para analisar ou considerar o risco.
Espero que essas dicas ajudem você a se prevenir e a garantir o retorno para casa sem ferimentos.
Lembre-se sempre que apenas o uso de EPI pode não te proteger totalmente, e que segurança do trabalho
não se faz somente com EPI.
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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.

