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Quais os procedimentos da CIPA com a sinalização de segurança?
Campanhas corporativas, análise de risco, reunião de segurança do trabalho, vistoria em obras, 
liberação e acompanhamento de atividades e etc.

Existe brigada de incêndio? O treinamento de combate a incêndio é periódico, com o auxílio do 
corpo de bombeiros?
Sim. Todo departamento tem pessoas treinadas em brigadas de incêndio, além de bombeiros que 
circulam nos prédios. 

Como ocorre a instrução operacional para garantir a segurança?  Há algum treinamento?
Ocorrem por meio de Integrações de Segurança do Trabalho, Treinamento de Ordem de Serviço, 
Treinamento de Entrega de EPIs, Análise Preliminar de Risco, Visita Técnica, Reunião de Segurança 
do Trabalho.

Existem kit de primeiros socorros nas áreas? 
Sim. Em todos os edifícios temos equipamentos de primeiros socorros e des�brilador cardíaco 
automático nas portarias. 

Na Porto Seguro existe planejamento de prevenção de acidentes? 
Sim. O planejamento de prevenção é estabelecido em ações, normas, procedimentos, métodos de 
trabalho e das respectivas responsabilidades �xadas pela empresa para obtenção de adequadas 
condições de segurança e higiene do trabalho. Para o sucesso do Programa de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho, toma-se necessária a participação efetiva de todos os empregados na 
eliminação dos atos e das condições inseguras, eliminação das improvisações, através de esforço 
conjunto.

Como a empresa trabalha nas questões de Ergonomia e de Equipamentos de 
Proteção Individual?
A Ergonomia é aplicada em vários setores da empresa para melhorar a e�ciência, segurança e 
saúde do colaborador. Uma ergonomia bem feita e alinhada traz saúde para o pro�ssional com a 
ausência de problemas osteomusculares e gera um melhor clima para as empresas, com 
pro�ssionais satisfeitos e com maior produtividade. Nos últimos anos, as empresas vêm se 
conscientizando cada vez mais sobre esse assunto.
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