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

DIÁLOGO SEMANAL DE SEGURANÇA
Treinamento:

Quem você é, Protagonista ou Espectador?
Objetivo do treinamento:
Despertar a responsabilidade em ser pró ativo nas práticas de segurança.
Conteúdo do treinamento:
Gostaria que refletissem sobre “cuidado genuíno”, que nada mais é que o diálogo comportamental, considerada uma
ferramenta proativa, é o primeiro passo em busca do acidente ZERO.
O cuidado genuíno inicia-se em cuidar bem de você, e em seguida zelar pelo seu colega. Mas para entender como
funciona esse mecanismo proativo, te pergunto. Quem você é, Protagonista ou Espectador?
Toda empresa reconhece que a vida é o bem mais valioso. Mas com a ação protagonista de cada um, temos a certeza
que, olhar para o passado é oportuno no sentido de aprendizado e alerta para não cometermos os mesmos erros.
Mas não basta só isso, veja mais:
É importante ressaltar que segurança, olhada só pelo ângulo individual já é coisa do passado. Como ninguém é uma
ilha, devemos assumir uma nova cultura – um por todos e todos por um! Uma mudança de mentalidade, onde cuidar
bem de mim, é cuidar também de meu colega. Esse é o diferencial de ser – PROTAGONISTA!



Identificou riscos? Sinalize e procure corrigi-los.



Percebeu um colega numa situação insegura? Diálogo comportamental educativo, um dia ele vai te agradecer!



Envolveu-se numa situação de quase acidente? Adote medidas para que isso não ocorra novamente e
comunique seus colegas sobre o ocorrido para que todos tenham conhecimento do risco e previnam-se.
Identifique se você é PROTAGONISTA OU ESPECTADOR

1.

Quando percebo meu colega em situação de risco numa atividade, qual minha atitude? Alerto-o educadamente

ou faço vista grossa?
DICA: No cuidado genuíno, note não só o lado negativo do colega, mas, sobretudo, elogie-o quando estiver dentro dos
conformes da atitude preventiva, isso é motivador! Contribua para um ambiente mais agradável!

2.

Quando me envolvo em um QUASE ACIDENTE: Penso ah! Ainda bem que não foi comigo, graças a Deus! Ou

aviso meus colegas e tomo atitudes para neutralizar o risco?

3.

Deparou-se com um risco em potencial grave? Poderia eliminá-lo já? Se alguém mais está exposto, o ideal é

isolar e sinalizar a área e parar a atividade até que o risco seja controlado ou neutralizado.

4.

Vazamentos de água ou produtos oleosos: Qual minha atitude diante dessa não conformidade? Procuro soluções

ou serei apenas um espectador omisso?

5.

E sobre o uso racional de energia, quando sou o último a sair de uma sala. Apago a luz? Sustentável é uma

atitude protagonista.
Lembre-se que a zona de conforto é onde os espectadores gostam de ficar; são os que mais reclamam; ficam
estagnados e não crescem por comodismo!
A partir de hoje, chame para si, a responsabilidade quando a questão é ser proativo em práticas sustentáveis e
seguras. Contamos com você! UM POR TODOS E TODOS POR UM, em busca do acidente zero, praticando o
cuidado genuíno!

“O desafio do acidente zero começa aqui! Seja um protagonista e faça a diferença”
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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.

