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

DIÁLOGO SEMANAL DE SEGURANÇA
Treinamento:
“O TRABALHO ENOBRECE O HOMEM”
Quem nunca ouviu essa frase?

Ela vale uma boa reflexão, pois os ditos populares de tanto serem repetidos, acabam

não contextualizando seu real significado, tornando se numa simples rima ou costume.
De acordo com o dicionário, um dos significados da palavra enobrecer, é:
“Fazer com que fique nobre através de ações, iniciativas e comportamentos”.
Quando éramos criança, muitos sonhos nasceram quando nos perguntavam. O que você vai ser quando crescer?
E a resposta sempre foi baseada no prazer proporcionado ao se realizar um trabalho, e muito raro é o caso da criança
que respondeu pensando apenas no fator financeiro.
Mas, os anos foram passando e nosso objetivo ou sonho se perdeu em meio ao capitalismo, cultivado a partir da
adolescência onde somos pressionados pela sociedade a se formar em profissões que proporcionam maior
rentabilidade e não as que nos proporcionam maior prazer e orgulho em realizar.
E independente da profissão que você escolheu ou a que você se propôs em realizar, se não houver amor ao que se
faz, o trabalho se tornará “um trabalho”, ou seja, um fardo, um peso, uma obrigação a se cumprir todos os dias.
Porém grande parte do crescimento e satisfação profissional do indivíduo, dá-se quando o mesmo se socializa,
principalmente quando está trabalhando (independente da profissão ou cargo) seja em equipe ou sozinho em sua
mesa. Onde percebemos que trabalhar é como se encontrar com a “segunda família” todos os dias.
Relacionar-se no trabalho é uma arte, onde cada um deve colaborar para que o ambiente de trabalho seja saudável,
proporcionando um convívio harmonioso e com isso buscar não apenas a própria realização profissional, mas sim de
toda equipe. Ex: Quando um time esportivo ganha o campeonato, todos os atletas e dirigentes ganham uma medalha,
independente da posição em que jogou. A medalha serve para reconhecer que cada um fez da melhor forma possível
o que se propôs em fazer, colaborando de uma forma ou de outra para que o objetivo fosse alcançado, tenha sido ele
o técnico, o artilheiro ou o massagista. Assim como cada engrenagem é essencial para o funcionamento de um relógio.
Não importa se você é diplomado ou não, o importante é que você realize sua tarefa com amor, seja qual for a atividade,
quando se faz com amor, todos ao redor percebem o quão bem o trabalho foi desempenhado e os resultados
acontecem naturalmente. E consequentemente todos passam a se espelhar na qualidade do seu trabalho e empenho.
O ato de trabalhar também causa grande impacto no lar, pois o filho se espelha no Pai, assim como a filha se espelha
em sua Mãe, e esse espelhamento vai plantando uma sementinha que certamente brotará no futuro.
Portanto imagine no impacto que poderemos ter caso nosso filho pense que o trabalho é penoso, que é um fardo, que
traz desilusões, em fim qual a imagem que você quer que seu filho ou filha tenha do trabalho? Pense bem...
Todos sabemos que o dia a dia não é fácil, são muitas as dificuldades para se enfrentar uma jornada de trabalho, mas
quando se enfrenta com satisfação, o poder em transformar seu ambiente de trabalho motivando psicologicamente sua
equipe a realizar um bom trabalho, cumprindo as normas e políticas de segurança, unindo todos pela busca dos
objetivos e ao final ser reconhecido pela capacidade e pelo esforço.
Fará com que o trabalho se torne prazeroso, leve e agradável. Deixando ao final de cada jornada um sentimento de
missão cumprida e com uma imensa vontade e orgulho de voltar no dia seguinte e poder lutar novamente.
Reflita na frase “o trabalho enobrece o Homem”. O que você está fazendo para se enobrecer e fazer 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.

