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Introdução

Durante sua integração à empresa, você receberá os seguintes manuais: Código 
de Conduta Ética, Integração do Colaborador, Qualidade Total e Cultura do 
Comprometimento, Saúde e Segurança no Trabalho e Plano de Sugestões, além do 
catálogo geral das soluções com produtos e serviços ofertados pela Toledo do Brasil.
Adicionalmente, para os técnicos da Assistência Técnica, será entregue o Manual de 
Conduta do Técnico.

Você participará ainda de palestras, que serão ministradas pelos departamentos de 
Recursos Humanos e Engenharia da Qualidade, além de receber as primeiras orientações 
de seu superior imediato e de seus colegas de trabalho.

A Política de Recursos Humanos da Toledo do Brasil abrange as áreas de recrutamento, 
seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoal; administração de salários; 
administração de benefícios; administração de pessoal; relações trabalhistas; saúde e 
segurança no trabalho e serviço médico.

Como parte da implementação de nossa Política de Segurança e Saúde no Trabalho, 
constante na Norma Administrativa 2121, o departamento de Recursos Humanos 
elaborou este manual que possui os princípios, regras e procedimentos relacionados à 
saúde e segurança no trabalho.

Conheça seus direitos e deveres. Leia o manual com atenção.  Utilize-o quando precisar.

Desejamos-lhe uma vida segura e saudável.

Seja bem-vindo!

Nedilson Ventura de Oliveira                                      Dimas de Assis
Gerente de Recursos Humanos                                                                    Gerente Geral

Revisão: Janeiro de 2013
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Objetivo

Informar os princípios básicos que compõem a Política de Segurança e Saúde no Trabalho da 
Toledo do Brasil e as regras e procedimentos que, quando aplicados, preservam a integridade 
física de cada colaborador e o patrimônio da Toledo do Brasil, por meio da identificação e 
eliminação dos riscos inerentes aos processos de trabalho de nossa empresa.
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Princípios básicos

A Política de Segurança e Saúde no Trabalho da Toledo do Brasil é composta de sete 
princípios:

1. Prevenção e controle de risco

 ■ Ter um conjunto de 
ações preventivas que 
minimizem as causas 
dos acidentes pessoais 
e materiais.

 ■ Eliminar os riscos de 
acidentes, aplicando a 
melhoria contínua nas 
instalações, modificações 
de layout, novos 
equipamentos, processos, 
avisos etc.

1- Prevenção e Controle de Risco; 
2- Capacitação e Treinamento;
3- Comprometimento;
4- Responsabilidade;

5- Controle de Emergências;
6- Registro e Análise de Acidentes;
7- Promoção e Divulgação.
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2. Capacitação e treinamento

Ter pessoas bem preparadas e um 
ambiente seguro para alcançar um bom 
nível de qualidade em Segurança e Saúde 
no Trabalho.

3. Comprometimento

Conscientizar os colaboradores e obter o comprometimento de todos com a Política de 
Segurança e Saúde no Trabalho para garantir sua eficácia.
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5. Controle de emergências

Ter condições, a todo o momento, de controlar as consequências de uma eventual 
emergência que, apesar de todos os esforços desenvolvidos para evitá-Ia, possa ocorrer.

4. Responsabilidade

Fazer com que cada colaborador, no 
seu âmbito de atuação, seja responsável 
pelos princípios de Segurança e Saúde 
no Trabalho e, consequentemente, pelos 
resultados que beneficiarão a todos.
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6. Registro e análise de acidentes

Tornar obrigatórias a investigação e a análise de todos os acidentes para 
apurar suas causas, com o objetivo de estudar e aplicar medidas preventivas e corretivas.

7. Promoção e divulgação

Utilizar os diversos meios de comunicação 
para conscientizar os colaboradores sobre 
a importância da Segurança e Saúde no 
Trabalho.
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Pedestre

 ■ Fique atento ao trânsito interno de 
carrinhos hidráulicos e empilhadeiras.

 ■ Não corra sob nenhum pretexto ou 
circunstância.

 ■ Não passe e nem permaneça debaixo 
de carga suspensa.

 ■ Use os retrovisores ao cruzar uma 
esquina na fábrica.

 ■ Não passe atrás ou em frente da 
empilhadeira quando ela estiver em 
operação 

 ■ Transite apenas nas calçadas e faixas 
de segurança.

 ■ Não ultrapasse áreas sinalizadas e/ou 
isoladas. Elas alertam que há riscos 
de acidentes.

 ■ Evite transitar nas áreas externas 
onde há grande circulação de 
veículos para carga/descarga. 
Transite por elas somente quando 
necessário.

Regras básicas sobre Saúde e Segurança no Trabalho

Existem locais apropriados e ao ar 
livre (fumódromos) para os fumantes.

Fumo

É proibido fumar em locais fechados, 
tais como: escritórios, galpão da fábrica, 
toaletes, almoxarifado, vestiários, 
restaurante, enfermaria etc.
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Manuseio e transporte de cargas

 ■ Somente as pessoas treinadas e habilitadas, portando crachás de autorização, podem 
operar  empilhadeiras e pontes rolantes.

 ■ Nunca transporte cargas em carrinhos hidráulicos ou em empilhadeiras que 
impeçam sua visão ou que formem pilhas de materiais que possam cair.

 ■ Redobre a atenção ao passar pelas portas, esquinas, passagens, declives etc.

 ■ É proibido usar o equipamento de 
elevação ou transporte de cargas 
para transportar pessoas.

 ■ Não ultrapasse os limites de 
velocidade estabelecidos.

 ■ Não armazene qualquer tipo de 
material nos corredores.

 ■ É proibido usar fones de ouvido 
ou falar ao celular quando estiver 
movimentando cargas.

EPI - equipamento de proteção 
individual

 ■ É obrigatório o uso dos equipamentos 
de proteção individual nas atividades 
e/ou movimento de cargas que exijam  
tais equipamentos.

 ■ É obrigatório o uso dos equipamentos 
de proteção individual nas áreas 
sinalizadas.

 ■ O porteiro deverá entregar ao 
visitante um kit de equipamentos 
de segurança. Caso ele tenha que 
transitar nas áreas sinalizadas, torna-
se obrigatório o uso dos EPIs.

 ■ Todos os colaboradores são 
responsáveis pelo uso, guarda e 
conservação de seus EPIs.

Os EPls serão entregues pelo 
setor de Almoxarifado, mediante 
treinamento e registro de entrega 

feitos pelo setor de Segurança 
Industrial.
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Ordem e limpeza

 ■ Não deposite nenhum tipo de material 
no pátio ou nas áreas comuns de 
circulação sem autorização.

 ■ Mantenha  seu local de trabalho 
sempre limpo e organizado.

 ■ Só devem ser guardadas roupas nos 
armários do vestiário. Conserve-os 
sempre limpos.

 ■ Nunca utilize ar comprimido para a 
higiene do corpo.

 ■ Recolha e deposite todo material  que 
porventura encontrar nos corredores 
e nas áreas comuns em coletores 
apropriados para lixo ou material 
reciclável.

Objetos de adorno

É proibido o uso de objetos de adorno 
(anéis, correntinhas, relógios etc.) ao 
utilizar  máquinas que contenham partes 
móveis.

Limite de velocidade

 ■ O limite máximo de velocidade interna é de 10 km/h.

Lembre-se que reciclar é fundamental 
para a preservação do meio ambiente. 

Utilize os coletores para materiais 
recicláveis (plástico, metal, papel, vidro 
e material orgânico) e os coletores para 

pilhas e baterias.
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Sinalização de segurança

Para a sua segurança, respeite a 
sinalização interna  (faixas, cartazes, 
placas, demarcações de piso etc).

Trabalhos em altura 

 ■ É obrigatória a autorização do setor de Segurança Industrial para trabalho em altura 
acima de 2 metros do solo.

 ■ É obrigatório o uso de cinto de segurança com ponto de amarração do cabo em local 
seguro em trabalhos acima de 2 metros do solo, sejam eles em andaimes, telhados ou 
escadas.

 ■ Para trabalhos em telhados, deve-
se utilizar tábuas de madeira de boa 
qualidade e sem nós, com no mínimo 
25mm de espessura.

 ■ Jamais suba em telhados molhados.
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Serviços de solda, maçarico e 
lixadeiras

 ■ Para realizar atividades de solda, 
lixamento e cortes com maçarico 
(trabalho a quente), fora do posto de 
trabalho, é obrigatório obter a autorização 
do setor de Segurança Industrial.

 ■ Não se aproxime da área de solda 
sem os EPIs adequados e nem opere 
o equipamento, caso você não seja 
soldador.

 ■ Não solde perto de materiais 
combustíveis ou inflamáveis.

 ■ Não troque eletrodos se você estiver 
encostado em peças ligadas à terra ou 
em local molhado.

Escadas

 ■ Use somente escadas em boas 
condições de uso, que possuam 
sapatas de borracha e de tamanho 
adequado ao trabalho a ser executado.

 ■ Apoie sempre a escada em solo regular 
e nunca a utilize sobre caixotes ou 
tambores.

 ■ Ao subir ou descer de uma escada, 
fique de frente para ela, segurando 
sempre nos degraus com as duas 
mãos.

 ■ Não coloque escadas defronte às 
portas ou passagens, sem antes 
sinalizar o local.

 ■ Não apoie as escadas em janelas.
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Manuseio de produtos químicos

Conheça os riscos dos produtos que 
irá manusear, por meio da leitura das 
fichas de segurança (folhas de dados de 
segurança dos materiais, disponíveis nas 
áreas). Caso a ficha de algum material 
não esteja disponível, contate o setor de 
Segurança Industrial.

Ao manusear qualquer produto químico, 
utilize sempre os EPIs adequados. Caso 
tenha dúvidas, peça orientação ao setor 
de Segurança Industrial.

Brincadeiras

 ■ São proibidas brincadeiras de qualquer tipo ou espécie, no horário de trabalho.

 ■ Respeite o seu colega.
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Bebidas

 ■ É proibida a entrada de pessoas 
alcoolizadas na empresa. 

 ■ É proibido ingerir bebidas alcoólicas e/
ou utilizar drogas proibidas durante o 
horário de trabalho.

Refeições

 ■ É proibido fazer refeições no local de 
trabalho.

 ■ Não é permitida a entrada de pessoas 
sem camisa, de bermuda ou com 
trajes sujos no restaurante.

 ■ Não desperdice alimentos. 
Sirva-se apenas da quantidade 
que  pretende comer.
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Ergonomia

 ■ Esteja atento aos princípios de 
ergonomia aprendidos.

 ■ Para levantamento de peso, utilize a 
força das pernas. 

 ■ Respeite seus limites. Não levante 
pesos excessivos. Peça ajuda a outros 
colegas ou, caso seja necessário, 
utilize a ponte rolante ou os carrinhos 
hidráulicos.

Ginástica laboral

 ■ Pratique a ginástica laboral promovida pela empresa.

 ■ Leve a sério os exercícios e execute-os de forma correta.

A ginástica é 
bastante

útil à sua saúde.
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Máquinas e equipamentos

 ■ Não conserte e não lubrifique máquinas em funcionamento.

 ■ Ao retirar a proteção de uma máquina para reparo, não se esqueça de recolocá-Ia ao 
término do serviço.

 ■ Ao realizar a manutenção em máquinas ou equipamentos, coloque uma placa de aviso 
no botão de acionamento.

 ■ Não use camisa de 
manga longa ou 
luvas quando estiver 
trabalhando em 
máquinas com partes 
rotativas expostas 
(furadeiras, tornos etc.).

Ferramentas

 ■ Use ferramentas ou equipamentos 
apropriados para cada serviço. 
Verifique se estão em boas condições.

 ■ Troque imediatamente as ferramentas 
defeituosas.

 ■ Não jogue no chão as ferramentas nem 
as atire em seus colegas. Isso pode 
resultar em quebra ou ferimentos.

 ■ É proibido colocar ferramentas nos 
bolsos de qualquer vestimenta.

 ■ As ferramentas devem ser 
acondicionadas e transportadas em 
bolsas, maletas ou porta-ferramentas 
apropriados.

 ■ Não improvise ferramentas.
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Equipamento elétrico

 ■ Não realize reparos elétricos em 
máquinas, equipamentos ou qualquer 
instalação elétrica. Este trabalho é 
de responsabilidade do eletricista. 
Comunique o problema ao seu superior 
imediato.

 ■ Não abra, em hipótese alguma, os 
painéis de máquinas ou equipamentos.

 ■ Não faça adaptações ou ligações 
clandestinas e nunca ligue vários 
equipamentos em uma só tomada, 
para que não haja sobrecarga elétrica.

 ■ Não entre em cabines de alta tensão 
sem estar treinado ou autorizado.

Acidentes, quase acidentes e potencial de risco

 ■ Comunique imediatamente todo e qualquer acidente, quase acidente ou potencial de 
risco que observar ao setor de Segurança Industrial, por meio do formulário do PGR 
(Programa de Gerenciamento de Risco), independentemente do seu potencial de 
gravidade.

 ■ O formulário do PGR está disponível em caixas de acrílico espalhadas em pontos 
estratégicos na fábrica e também no portal SGQ.

Acidente
Evento com lesão

Quase acidente
Evento sem lesão

Potencial de risco
Situação que pode
ocasionar acidente
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Visitantes

 ■ Acompanhe sempre os seus 
visitantes, orientando-os sobre as 
regras básicas de segurança e 
saúde no trabalho. 

 ■ É proibido aos visitantes entrarem 
desacompanhados nas áreas da 
empresa.

 ■ O visitante que precisar entrar na 
área produtiva deverá receber na 
Portaria o kit de EPIs para visitantes. 

 ■ Não é permitido ao visitante 
fotografar ou filmar (utilizando 
câmera fotográfica, celular ou 
qualquer outro equipamento) nas 
dependências da empresa.

 ■ Observe a norma Administrativa 2017.

Emergências (matriz)

 ■ Esteja preparado para uma eventual 
situação de emergência.

 ■ Não obstrua os corredores de 
circulação, saídas de emergência e 
equipamentos de combate a incêndio 
(extintores e hidrantes).

 ■ Ao ouvir o alarme intermitente soar 
(toque com intervalo), permaneça no 
setor em estado de alerta. Esse toque 
serve para avisar aos brigadistas sobre 
a ocorrência de uma emergência.

 ■ Ao ouvir o alarme de toque contínuo 
soar (tipo corneta marítima), abandone 
o local de trabalho, seguindo as 
orientações da equipe de abandono ou 
dos brigadistas.

 ■ As rotas de fuga de seu setor estão 
disponíveis em um quadro. Procure 
conhecê-las.

 ■ Ao soar o alarme de abandono, nunca 
volte para buscar seus pertences 
pessoais.

 ■ Em caso de incêndio, não use o 
elevador. Utilize as escadas.

 ■ Tenha sempre em mente o número do 
ramal de emergência: 9193.
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Telefones úteis

Internos

Emergência ....................................................................... 9193
Segurança ......................................................................... 9174/9175
Recepção 1 – Manoel Cremonesi .................................... 9196/9190
Recepção 2 – Samuel Aizemberg .................................... 9124
Portaria 1 – Manoel Cremonesi ......................................... 9192
Portaria 2 – Samuel Aizemberg ......................................... 9123

Externos

Corpo de Bombeiros ......................................................... 193
Polícia Militar ..................................................................... 190
SAMU ................................................................................ 192
Defesa Civil ....................................................................... 199
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