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                                      INFORMATIVO PREVENTIVO AGRODEFESA                                     
A  Campanha  Nacional  de  Prevenção

de Acidentes  do Trabalho,  que existe

desde 1971, se traduz em um conjunto

de  ações  que  visam  à  promoção  de

uma cultura de segurança e saúde no

trabalho,  de  cunho  essencialmente

prevencionista.  Essa  campanha

pretende  aprofundar  aspectos  da

Gestão  de  Riscos  Ocupacionais,  em

consonância ao início ao Programa de

Gerenciamento de Riscos  -  PGR,  que

inaugura um novo marco na gestão de

riscos ocupacionais. 

Acesse o link e saiba mais…...

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/

secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/canpat-2/canpat-2022

Você sabe como proceder em caso de acidente de trabalho e/ou de trajeto?

Acesse os links e siga as orientações sobre acidente de trabalho e fique por

dentro das recomendações.

-https://www.agrodefesa.go.gov.br/files/TI-2021/Maio2021/orientacoes.pdf

- https://www.agrodefesa.go.gov.br/files/fluxatual.pdf

 Siga as dicas e garanta a segurança para você e sua família: 

✔ Checar como está a situação em relação à covid-19 no local de destino. 
(Leve álcool em gel e as máscaras);

✔ Fazer o checklist básico do que lembrar antes de viajar; 
✔ Verifique como estão as condições do carro (Limpador de para brisas; combustíveis e

lubrificantes; faróis e lanternas, pneus; estepe e etc);

✔ Respeite as leis de trânsito;
✔ Prefira programas ao ar livre;
✔ Cautela na hora da Alimentação e evite intoxicação alimentar;
✔ Se tiver criança devem sempre estar acompanhada de um responsável;
✔ Se beber não dirija;
✔ Evite excessos;
✔ Lembre-se de hidratar-se sempre;
✔ Sua casa também precisa ficar segura (tranque bem as portas e janelas;

não deixe cadeados para o lado de fora; retire aparelhos eletrônicos da
tomada; desligue a campainha; não divulgue que vai viajar; cuidado com
as chaves escondidas dentre outras);

✔ Cuide bem de você, descanse, aproveite, divirta-se e volte seguro. 

Boas férias!

Vai sair de férias? Fique atento as 
dicas de segurança e pratique sem 
moderação.
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