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1. O futuro só vai chegar se, 

no presente, a segurança 

você adotar.

Por isso, não seja inocente! 

Respeite a vida e trabalhe 

com segurança!



2 – Segurança no trabalho: 

cultive esta ideia! 

Dê um show 

de segurança 

e encante sua 

plateia.



“Para a Proteção, 

EPI é a solução”

3 – Seja prudente. Sua família 

não quer você ausente.

Uma empresa com acidente zero 

só depende mesmo é da gente!

Use os EPis e não 

faça perrengue.



4 – Prevenir acidentes é 

pensar no futuro.

Quando a gente cuida da 

gente, não fica em apuro.



CERTO

ERRADO





7 – O momento de 

segurança é agora!

7 – Não lamente o acidente 

que já aconteceu, comemore 

o acidente que você foi 

capaz de evitar. 

Segurança em primeiro lugar!



8 – EPI no armário não 

protege o trabalhador. Use 

sempre os teus, não seja 

besta não, senhor.  



9 – Se tu ver uma situação 

insegura, mostra a tua 

bravura! Procura logo o teu 

líder e dá com a língua nos 

dentes.  Assim, tu vai 

prevenir acidentes!



10 – Eu sei que tu não é 

besta. Então pra que se 

arriscar?

Segurança em Primeiro 

lugar!



11 – Não se faça de bobo, 

seja esperto.

Com a nossa segurança não 

se brinca.

Prevenção é o certo!

Nenhum 

trabalho será

tão urgente

ou importante, 

que não possa 

ser planejado e 

executado com 

segurança.





13 – Seu EPI é o seu ANJO 

DA GUARDA, nunca duvide 

disso. Voltar pra casa bem 

também é o nosso 

compromisso. 
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Não existe atividade 

tão importante e 

necessária, que tenha 

que ser realizado 

SEM SEGURANÇA.
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