


TREINAMENTO SOBRE AS NORMAS 

INTERNAS DE SEGURANÇA 

1. POR QUE TEMOS QUE FALAR DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO: 

A empresa cresceu; 

os riscos e os problemas 

também crescem;  

 

Não podemos atuar, pensar e 

agir como empresa pequena; 

 

 

 

 

Toda grande empresa, há regras. 



TREINAMENTO SOBRE AS NORMAS 

INTERNAS DE SEGURANÇA 

POR QUE QUEM FAZ ISTO ACONTECER É... 

 



TREINAMENTO SOBRE AS NORMAS 

INTERNAS DE SEGURANÇA 

E POR TRAZ DE CADA 

TRABALHADOR TEMOS... 

 



TREINAMENTO SOBRE AS NORMAS 

INTERNAS DE SEGURANÇA 

E SE VOCÊ ADOECE  

OU SE ACIDENTA... 

... SUA FAMÍLIA TAMBÉM ADOECE! 

 



TREINAMENTO SOBRE AS NORMAS 

INTERNAS DE SEGURANÇA 

E A EMPRESA QUE EXISTE PARA DAR LUCRO... 

+ Impostos; 

 

+ INSS; 

 

+ Indenizações; 

 

+ Processos; 

 

+ Substituir o  

trabalhador; 

 

+ Treinamentos... 

 



TREINAMENTO SOBRE AS NORMAS 

INTERNAS DE SEGURANÇA 

PODENDO TER TAMBÉM SEVEROS DANOS A IMAGEM... 

Caso Multinacional Union 

Carbide: Índia – 1984. 

Caso Mineradora Vale: 

Brasil – 2019. 

 



TREINAMENTO SOBRE AS NORMAS 

INTERNAS DE SEGURANÇA 

Eita!!! 

O que fazer!? 

 



TREINAMENTO SOBRE AS NORMAS 

INTERNAS DE SEGURANÇA 

Criando regras, fica 

mais claro para 

todos, o papel de 

cada um! 

É regras  

para 

todos? 

 



PARA ISTO FORAM CRIADAS 05 NORMAS, SENDO: 

01. Norma Interna de Conduta de Segurança do Trabalho; 

02. Norma Interna de Contratação e Movimentação de 

Trabalhadores; 

03. Norma Interna de Prestadores de Serviços; 

04. Norma Interna Para Atividades de Riscos; 

05. Gestão de EPI’s e Uniformes. 

Mais uma norma específica de Qualidade na produção de 

alimentos. 

TREINAMENTO SOBRE AS NORMAS 

INTERNAS DE SEGURANÇA 

 



1. OBJETIVO DESTAS NORMAS: 

 

Ter uma padronização; 

 

Definir responsabilidades; 

 

Atendimento as determinações legais (Lei 5452/1943); 

 

Aprimorar os meios para garantir a saúde e segurança dos 

trabalhadores. 
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TREINAMENTO SOBRE AS NORMAS 

INTERNAS DE SEGURANÇA 

O QUE É OBRIGAÇÃO DE TODOS? 

 

 

 

 

 

 

 
 Fazer os exames de Saúde Ocupacional (Periódico). 

 Participar dos Treinamentos e Diálogos de Segurança; 

 Usar todos os EPI’s, necessários para sua tarefa; 

 Não realizar atividades de riscos, sem avaliação prévia; 

 Respeitar as leis de trânsito; 

 Contribuir com a segurança de todos os trabalhadores da 

empresa. Eu cuido da sua segurança, você cuida da minha 

segurança e nós cuidamos da segurança de todos; 

 



O QUE CABE A CADA UM DENTRO DA EMPRESA: 

TREINAMENTO SOBRE AS NORMAS 

INTERNAS DE SEGURANÇA 

SESMT: Equipe de consultoria técnica interna, formada por 03 técnicos de 

segurança, 01 Engenheiro de Segurança e 01  Médico do Trabalho. 

 

 Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança do M. do Trabalho; 

 

 Verificar as determinações das normas e leis sobre regras de SST; 

 

 Orientar, treinar e cobrar, desde a diretoria ao operacional, inclusive 

terceiros; 

 

 Gerar material de estudo e criar estratégias de melhoria em SST; 

 

 Atuar e ou orientar a todos em situações de emergências. 

 



TREINAMENTO SOBRE AS NORMAS 

INTERNAS DE SEGURANÇA 

Diretoria: Composta pelos Sócios e Diretor Administrativo. 

 

 Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança do trabalho, 

conforme determinações legais e com base nas orientações do 

SESMT; 

 

 Cobrar das lideranças o cumprimento das normas de segurança do 

M. do Trabalho; 

 

 Apoiar os trabalhos de SST, a equipe de SESMT, bem como dar 

diretrizes e cobrar/fomentar os resultados esperados; 

 

 Atender as determinações dos órgãos públicos. 

 



TREINAMENTO SOBRE AS NORMAS 

INTERNAS DE SEGURANÇA 

Gerentes, Supervisores e Líderes: Gerentes de Vendas, Logística, 

Produção e Manutenção, Supervisores de vendas e Líderes de 

Produção. 

 

 Conduzir o processo produtivo com visão na produtividade de forma 

segura, tendo os trabalhadores como parte de sua responsabilidade; 

 

 Ao verificar alguma situação de risco, solicitar a manutenção imediata, 

bloquear e ou em conjunto com a manutenção e SESMT buscar soluções; 

 

 Não permitir que subordinados se coloquem em riscos de acidentes, 

durante a execução das tarefas; 

 

 Encaminhar os seus subordinados para  Exames ocupacionais; 

 

 Treinar ou permitir que seus trabalhadores sejam treinados. 

 



TREINAMENTO SOBRE AS NORMAS 

INTERNAS DE SEGURANÇA 

Operadores de Máquinas: 

 

 Operar a máquina com responsabilidade (no seu turno você é “dono” 

da máquina). Faça o check list no início do turno; 

 

 Não burlar os sistemas de segurança da máquina; 

 

 Não permitir que pessoas sem treinamento e ou autorização, possa 

operar a máquina; 

 

 Ao verificar alguma situação de risco, solicitar apoio a chefia e a equipe 

de manutenção e se necessário solicitar apoio do SESMT e CIPA; 

 

 Fazer uso dos EPI’s, bem como participar de treinamentos e realizar os 

exames ocupacionais.  

 



TREINAMENTO SOBRE AS NORMAS 

INTERNAS DE SEGURANÇA 

Manutentores: Mecânicos e Eletricistas (Autos e Industriais). 
 

 Realizar as manutenções obedecendo critérios técnicos, evitando 

gambiarras. Não burlar os sistemas de segurança das máquinas; 
 

 É obrigatório o uso do KIT BLOQUEIO, tendo dificuldades, solicitar apoio a 

sua chefia e ao SESMT. 

 



TREINAMENTO SOBRE AS NORMAS 

INTERNAS DE SEGURANÇA 

Manutentores: Mecânicos e Eletricistas (Autos e Industriais). 

 

  Para atividades de riscos não rotineiras, abrir PT/ART; 

 

 Não permitir que pessoas sem treinamento e ou autorização, possa 

realizar manutenções; 

 

 Ao verificar alguma situação de risco, solicitar apoio a chefia e a equipe de 

manutenção e se necessário solicitar apoio do SESMT e CIPA; 

 

 Fazer uso dos EPI’s, bem como participar de treinamentos e realizar os 

exames ocupacionais. 

PT/ ART 

 

Anexo - Permissão de Trabalho  e Analise Risco.xls
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INTERNAS DE SEGURANÇA 

Motoristas: 

 Dirigir seu veículo respeitando as determinações do Código 

Brasileiro de Trânsito. Você é o responsável pelo veículo, inclusive 

pelos ajudantes; 

 

 Verificar as condições de seu veículo, antes de sair da empresa, 

tendo alguma anomalia deve solicitar a manutenção ou troca do 

veículo; 

 

 Fazer o uso dos EPI’s e EPC’s (cone de sinalização e carrinho de 

transportes), bem como orientar os ajudantes a utilizá-los; 

 

 Manter a carga organizada evitando risco de quedas; 

 

 Durante o abastecimento deve-se afastar da área do posto.  

 



TREINAMENTO SOBRE AS NORMAS 

INTERNAS DE SEGURANÇA 

Vendedores e Promotores de Vendas: 

 Dirigir seu veículo respeitando as determinações do Código Brasileiro 

de Trânsito, inclusive no pátio da empresa. Você é o responsável pelo 

veículo, inclusive pela manutenção; 

 

Verificar as condições de seu veículo, antes de sair para o trabalho, 

tendo alguma anomalia providenciar a manutenção ou troca do veículo;  

 

Fazer o uso dos produtos obrigatórios de segurança (capacete, calçado 

fechado, vestimenta, etc, bem como uso de EPI’s nas unidades de 

clientes; 

 

Os promotores devem se atentar as determinações de segurança dos 

clientes, tendo dúvidas ou conflitos, solicitar apoio a sua cheia e ao 

SESMT. 
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Norma Interna  

Atividades de Riscos 

 



NORMA INTERNA 

ATIVIDADES DE RISCOS 

1. OBJETIVO DESTA NORMA: 

 

Ter uma padronização; 

 

Definir responsabilidades; 

 

Atendimento as determinações legais; 

 

Aprimorar os meios para garantir a saúde e segurança dos 

trabalhadores. 

 



NORMA INTERNA 

ATIVIDADES DE RISCOS 

Definição de Atividades de Riscos: 

Trabalho em Altura  

(Superior a 02 metros) 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho em sistema elétrico 

(Não rotineiro) 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMA INTERNA 

ATIVIDADES DE RISCOS 

Definição de Atividades de Riscos: 

Trabalhos à Quente  

(fora da oficina) 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhos em Espaços 

Confinados 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMA INTERNA 

ATIVIDADES DE RISCOS 

Definição de Atividades de Riscos: 

Intervenção em Sistemas de 

Produtos Químicos 

(Combustíveis, Inflamáveis e 

Amônia) 

 

 

 

 

 

 

Movimentação Especial 

de Cargas 

 

 

 

 

 

 

 



NORMA INTERNA 

ATIVIDADES DE RISCOS 

Definição de Atividades de Riscos: 

Escavações 

(Superior a 1,25 metros) 

 

 

 

 

 

 

 

Energias Armazenadas 

(Vapor, Gases e Ar) 

 

 

 

 

 

 

Lembramos também que a manutenção geral de máquinas, onde temos energias 

armazenadas e energia elétrica, devem ser tratadas como atividades de riscos. 

 



Medidas Disciplinares: 

 Advertência Verbal; 

 

 Advertência Escrita; 

 

 Suspensão e, 

 

 Demissão Por Justa Causa. 

 

Mas acreditamos no bom 

relacionamento e respeito as 

regras. 

O não cumprimento de 

Normas de 

Segurança, podem 

acarretar em: 

 

TREINAMENTO SOBRE AS NORMAS 

INTERNAS DE SEGURANÇA 

 



FINALIZANDO... 

De onde vem segurança do trabalho!? 

“Quando construíres uma nova casa, farás uma balaustrada em 

volta do teto, para que não derrame sangue sobre tua casa, se viesse 

alguém a cair lá de cima” (Deu. 22 – 8)” 

 

 

 ESTAS NORMAS ENTRAM EM VIGOR  

EM 22/05/2022 

 

DÚVIDAS:  

(34)3292-4500 (ramal: 4535) 

ronan@guaranamineiro.com.br 


