
 

“Somos uma empresa comprometida em ser a melhor e nada menos do que isso” 

 

JULHO MÊS DA PREVENÇÃO AO ACIDENTE DE TRABALHO 

Julho 2016 Edição 46 

S a f r i o  S e r v i ç o s  d e  A r m a z e n a g e m  F r i g o r i f i c a d a  L t d a  

INFOSAFRIO 
Acesse também pelo site safrio.com.br/site/intranet 

 
 
 
No dia 30 de junho, os temas da reunião geral foram: intervalo mínimo de 1 hora - somos obrigados 
a fazer no mínimo uma hora de intervalo até uma hora e cinco minutos, intervalos menores que uma hora 
serão notificados e advertidos, intervalos acima de uma hora e cinco minutos serão considerados atrasos e 
quando a pessoa se ausentar por mais de duas horas do trabalho, não poderá retornar às suas atividades no 
mesmo dia devido seu excesso de intervalo. Informativo na web - já faz algum tempo que nosso 
informativo está online, confere lá safrio.com.br/site/intranet. Reclamações e sugestões das refeições - na 
cozinha tem um caderno de informações, que podemos utilizá-lo para registrar aquilo que pode melhorar e 
aquilo que está legal. Velocidade com os veículos - temos que ter cuidado principalmente na hora de ir 
embora, as vezes a pressa pode se tornar um inimigo, infelizmente a rodovia SC-486 não é das melhores e 
está em reforma, logo, assim como tem pessoas com pressa de ir embora, tem outros que acabam entrando 
na contramão da via para não perder uma “oportunidade” de desviar o fluxo da mesma, podendo ocasionar 
uma colisão.  

18 dicas preciosas de prevenção a 
acidentes de trabalho 
27 de julho é o Dia Nacional de 
Prevenção aos Acidentes de 
Trabalho. Todos os anos milhões 
de trabalhadores são vítimas de 
acidentes no trabalho. Grande 
parte deles são causados pela falta 
de atenção, e também pelo não 
uso de equipamentos adequados 
às atividades que exercem. Sendo 
assim, aqui vão algumas dicas 
para evitar que você necessite 
ficar afastado de sua função, 
afinal, prevenir é o melhor 
remédio. 
1. Evite se distrair durante suas 
atividades, mantenha a atenção! 
Assim, será bem difícil que 
aconteça algo com você. 
2. Horário de descontrair é 
durante as horas de folga. Lugar 
de trabalhar é lugar de trabalhar! 
3. Já ouviu falar em “a pressa é 
inimiga da perfeição”? Pois é, 
procure fazer suas atividades com 
antecedência. Seu trabalho com 
certeza terá mais qualidade e será 
mais seguro para você. 
4. Tem alguma dúvida em relação 
a algum serviço? Melhor 
perguntar a seu superior qual é a 
melhor forma de realiza-lo para 
evitar que algo saia errado! 
5. Ao perceber que a máquina ou 
equipamento que opera está com 
algum problema ou apresentando 
falhas, comunique imediatamente 

a seu superior. Lembre-se que 
operar máquinas que não estejam 
em perfeito funcionamento são um 
grande risco para sua segurança. 
6. Evite fumar em locais proibidos, 
principalmente se houver risco de 
explosão ou tenha produtos 
inflamáveis por perto ou no local. 
Além disso, cigarro faz mal à 
saúde, de modo geral. 
7. Não dê uma de inventor, 
improvisando ferramentas. Se as 
suas estiverem em más condições, 
a empresa é responsável peça 
manutenção e troca delas. 
Comunique os responsáveis. 
8. Tem um novo colega em seu 
setor? Seja cordial e avise-o dos 
perigos ali no ambiente do qual 
vocês fazem parte. Assim como 
você, ele tem uma família e a vida 
dele é tão importante quanto a sua! 
9. Caso aconteça algum acidente 
de trabalho, chame um profissional 
que entenda de verdade de como 
cuidar de você ou de seu colega. 
Sempre vão aparecer os “sabe 
tudo”, mas é importante lembrar 
que muitas vezes, uma atitude 
errada pode causar danos 
irreversíveis à saúde. 
10. Não é eletricista? Não se meta 
a fazer trabalhos ligados a essa 
função. Além de poder causar 
danos na rede, corre o risco de 
levar um choque e sofrer 
consequências mais sérias. 
11. Máquinas não pensam, apenas 

executam funções coordenadas por 
você. Cuide delas, mas 
principalmente de sua segurança. 
12. Respeite as ordens de seu líder 
ou superior. 
13. Procure conhecer as normas e 
regras de segurança do ambiente em 
que você trabalha. 
14. Anéis, pulseiras, brincos, 
correntes, gravatas e demais 
acessórios não fazem parte do seu 
uniforme. Evite usar enquanto 
estiver trabalhando, pois evitará 
levar broncas e também trabalhará 
com mais segurança. Deixe os 
acessórios para o momento em que 
não estiver trabalhando. 
15. A máquina estragou? Pare ela 
para realizar consertos ou lubrifica-
las. 
16. É muito importante aprender 
como se usam os extintores e 
dispositivos de combate a incêndio. 
Nunca se sabe quando vai precisar e 
para isso é extremamente importante 
saber como funcionam. 
17. Por mais que alguns 
equipamentos de proteção sejam 
incômodos e não muito bonitos, eles 
são indispensáveis! Adquira o hábito 
de trabalhar protegido sempre. 
18. Suas mãos levam o sustento para 
sua família. Evite expô-las a perigos 
e as proteja sempre com 
luvas adequadas à sua atividade.  
Fonte:ttp://www.yeling.com.br/
blog/2012/08/18-dicas-preciosas-de-
prevencao-a-acidentes-de-trabalho/  



 

“Somos uma empresa comprometida em ser a melhor e nada menos do que isso” 

Sidnei Silva dos Santos Conferente de Containers 02/jul 
Eduardo Silva dos Santos Auxiliar de Expedição 02/jul 
William da Silva Borges Operador de Paleteira 11/jul 

Acir Gonçalves dos Santos Operador de Paleteira 12/jul 
Rodemar José Back Jardineiro 15/jul 
Alessandra Alves Cardoso Auxiliar de Faturamento 16/jul 
Anderson Ferreira de Oliveira Conferente 18/jul 
Rafael Souza da Silva Conferente 26/jul 

 

 

No mês de junho os que fizeram história na SAFRIO, foram: 
 

1 ano de empresa:  

Daniel Antônio Fleck 
Fernando dos Santos 
Geyson Cledson Moraes 
Jackson da Silva 
Mauricio David de Freitas 
Rodrigo Souza da Silva 
Valdeci de Jesus Witonski 

3 anos de empresa:  

José Luiz Pereira Marques 
Roberta Khal Deodato 

2 anos de empresa:  

Alessandro José Berlim 
Indianara Joyce da Silva 

RACHANDO A CUCA!!!! 

  

 

  

Organização 

Rodovia Antônio Heill, 

4155  

Bairro: Itaipava Itajaí 

32418500 

Descubra as palavras escondidas em julho!! 
  
1 - Jumento 
2 - ______-biliar. Orgão situado sob o fígado 
3 - Lugar onde costumamos passar desodorante 
4 - Espinafre em Inglês 
5 - Empresa que publica livros 

Datas Comemorativas 
15.07—Dia do Homem  
20.07—Dia do Amigo  
25.07—Dia do Colono e do Motorista  
27.07—Dia Nacional da Prevenção de Acidente de Trabalho  
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10 anos de empresa:  

Rodemar José Back 

7 anos de empresa:  

Celso Pires Freitas  


