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O Manual de Qualificação em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio 
Ambiente da PVP Sociedade Anônima, foi preparado com o objetivo de 
selecionar, orientar e auxiliar os profissionais  que aqui trabalham e / ou 
prestam serviços, de acordo com os padrões de saúde, segurança e meio 
ambiente exigidos na empresa, bem como requerer o cumprimento na 
íntegra das legislações municipais, estaduais e federais, além de outras 
diretrizes aplicáveis. 
 
As regras e procedimentos que compõem a Política de Segurança e Meio 
Ambiente e Saúde do Trabalho da PVP Sociedade Anônima, quando 
aplicados, preservam a integridade física de cada colaborador, por meio 
da identificação e eliminação dos riscos inerentes aos processos de 
trabalho de nossa empresa. 
 
Este manual compõe o sistema de integração do funcionário da PVP 
Sociedade Anônima. Leia-o com atenção. Contamos com a colaboração 
de todos no sentido de cumprir as normas de segurança da empresa. 
 
Desejamos-lhe sucesso e esperamos que - com empenho, força de 
vontade, conhecimentos e habilidades somados ao apoio da PVP 
Sociedade Anônima - você atinja seus objetivos profissionais e pessoais. 
 
Seja bem-vindo! 
 
 

Você já é parte integrante de nossa equipe.  

Vamos agora pensar e trabalhar juntos. 

 
 
 
Parnaíba (PI), Outubro de 2013 
 
 
 
David Correia Jacob 
Diretor Gerente 
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INTRODUÇÃO 
 
Nenhum aspecto de uma operação é de maior importância do que a 
prevenção de  acidentes. O grau de segurança e os resultados obtidos são 
diretamente proporcionais  aos esforços para controlar as condições, 
práticas e atitudes humanas que são responsáveis por acidentes. 
 
Um acidente é definido como um evento não desejado que 
frequentemente resulte, ou mesmo possa resultar, em danos (lesões 
pessoais, perda de material, equipamentos, ferramentas, instalações e/ou 
ao meio ambiente), e é invariavelmente precedido por um ato pessoal não 
seguro e/ou uma condição ambiental insegura. 
 
Os acidentes são perdas desnecessárias tanto de nossos recursos humanos, 
quanto de nossos recursos econômicos, que trazem imensuráveis custos 
as organizações e a sociedade. 
 
Embora alguns acidentes sejam resultantes de CONDIÇÕES 
INSEGURAS do ambiente, estas podem ser minimizadas com inspeções 
rotineiras nas frentes de trabalho, visando melhorias nos processos, nas 
instalações, nas atividades operacionais e de manutenções preventivas e 
corretivas. 
EXEMPLOS:  • Iluminação inadequada; 
   • Máquinas e equipamentos com defeitos; 
   • Pisos irregulares; 
   • Excesso de ruído; 
   • Instalações com defeitos ou impróprias; 
   • Falta de proteção em partes móveis de máquinas; 
   • Falta de sinalização; 
   • entre outros... 
 
Mas, os ATOS INSEGUROS, que são diretamente causados por atitudes 
comportamentais do trabalhador, representam mais de 80% de todos os 
acidentes. Seguem para orientação alguns fatores que podem levá-lo a 
praticar atos inseguros: 
 Correr no local de trabalho; 
 Brincar no local de trabalho; 
 Utilizar objetos de adorno, tais como relógio, anéis, pulseiras, 

correntes, etc, ao trabalhar; 
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 Deixar de usar os EPI's necessários; 
 Inutilizar os dispositivos de Segurança; 
 Trabalhar sobre máquinas e/ou equipamentos elétricos, em 

movimento; 
 Não manter suas áreas de trabalho arrumadas e limpas; 
 Fazer manutenção em máquinas ou equipamentos elétricos, sem 

estar habilitado a fazê-lo; 
 Manipular ou manusear produtos químicos de forma incorreta; 
 Não comunicar ao seu superior, quando não estiver sentindo-se bem 

de saúde. 
 utilizar ar comprimido para sua própria limpeza ou de outras pessoas.  
 utilizar arames em substituição às braçadeiras. 

 
Assim, é responsabilidade de todos os empregados a obediência aos 
padrões de Segurança e Saúde e a todas as regras que são aplicáveis em 
suas próprias ações e conduta.  
 
Para conseguir uma atuação extremamente segura, todos devem se 
comprometer a adotar a  SEGURANÇA como um VALOR! Este valor é 
uma profunda crença pessoal que NUNCA PODE SER 
COMPROMETIDA. 
 
A aderência integral às regras de segurança é obrigatória. 
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POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
A PVP Sociedade Anônima, adota uma política que visa proteger a saúde 
e a segurança dos seus trabalhadores, bem como da comunidade onde 
atua, fundamentando-se nos seguintes princípios básicos: 
: 
1- Prevenção e Controle de Risco;  5- Controle de Emergências; 
2- Capacitação e Treinamento;   6- Comprometimento 
3- Registro e Análise de Acidentes;   7- Promoção e Divulgação. 
4- Responsabilidade; 
 

 
 
 
1. Prevenção e controle de risco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prevenir efeitos danosos ao meio 
ambiente, agindo sempre em 
conformidade com as leis 
brasileiras em vigor, aplicáveis a 
matéria; 
Ter um conjunto de ações 
preventivas que minimizem as 
causas dos acidentes pessoais e 
materiais. 
Eliminar os riscos de acidentes  
a partir da melhoria contínua das 
instalações, modificações de  
layout, novos equipamentos, 
processos, avisos, etc. 
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2. Capacitação e treinamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comprometimento 
 
Ter o comprometimento de todos com a política de segurança e saúde do 
trabalho de forma a promover a proteção da vida e saúde de seus 
colaboradores, mantendo um ambiente de trabalho saudável e seguro; 
. 

 
 
 

Treinar e orientar todos os 
empregados, nos aspectos de 
Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente; de forma tenhamos 
pessoas bem preparadas e um 
ambiente seguro para alcançar um 
bom nível de qualidade em 
Segurança e Saúde o Trabalho. 
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4. Responsabilidade 
 

 
 
 
5. Controle de emergências 
 
Ter condições, a todo o momento, de controlar as conseqüências de uma 
eventual emergência que, apesar de todos os esforços desenvolvidos 
para evitá-la, venha a ocorrer. 

 

Conseguir que cada 
colaborador, no seu âmbito de 
atuação, seja responsável pelos 
princípios de Segurança e 
Saúde do Trabalho e 
conseqüentemente, pelos 
resultados, que beneficiarão a 
todos. 
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6. Registro e análise de acidentes 
 
Ser obrigatória a investigação e análise de todos os acidentes para apurar 
suas causas, com o objetivo de estudar e aplicar medidas corretivas para 
evitar outras ocorrências. 
 

 
7. Promoção e divulgação 

 
 
 

 

Utilizar os diversos meios 
de comunicação com o 
intuito de conscientizar 
todos os colaboradores da 
importância da segurança e 
saúde do trabalhador. 
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DEFINIÇÕES 
 
VOCÊ SABE O QUE É UM ACIDENTE DE TRABALHO? 
 
Acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício o trabalho a 
serviço da empresa, provocando lesão corporal ou funcional que cause a 
morte, perda ou redução Permanente ou temporária da capacidade para o 
trabalho.  
 
Também é considerado acidente do trabalho todo aquele que ocorre com 
o trabalhador no trajeto desde a casa para o local de trabalho ou vice-versa 
(acidente de trajeto). 
 

 
 
 
Na hipótese de ocorrer um acidente, o funcionário deve informar o seu 
superior imediato, mesmo que não aparente gravidade, tal fato deve ser 
imediatamente informado ao supervisor de Segurança e a algum dos 
membros da CIPA. 
 
 
 
 
 
 

Acidente 
Evento com lesão 

 
 

Quase-acidente 
Evento sem lesão 

 
Potencial de risco 
Situação que pode 
ocasionar acidente 
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Como agir em caso de acidente de trajeto 
 
Na ocorrência de acidente de trajeto, o funcionário deve procurar 
atendimento em hospital.  Logo que possível, deve entrar em contato com 
a Empresa. Se estiver impossibilitado, mandar que alguém assim proceda. 
 

 
Comunicação de Acidente de Trabalho 
 
A comunicação de acidente de trabalho é uma obrigação legal, e a CIPA 
deve ser comunicada tão logo se dê a ocorrência, pois a empresa tem 24 
horas para comunicar ao INSS, através de formulário próprio chamado 
C.A.T. 
 
O que é a CIPA? 
 
CIPA é a sigla para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes que 
visa à prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, 
buscando conciliar o trabalho com a preservação da vida e a promoção da 
saúde de todos os trabalhadores. 
 
Ela é composta de representantes dos Empregados e do Empregador, 
seguindo o dimensionamento estabelecido 
 
A PVP mantém a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, em 
conformidade com a Norma Regulamentadora NR 5, proporcionando as 
condições essenciais para o seu bom funcionamento. 
 
A CIPA promove permanentemente a prevenção dos acidentes em suas 
áreas de atuação e seus membros são treinados para cumprir tal missão. 

 

Quando for acidente de trânsito, é 
necessário enviar a CIPA BOLETIM 
DE OCORRÊNCIA (BO) elaborado 
pela polícia, para emissão da C.A.T 
(Comunicado de Acidente do 
Trabalho). 
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Anualmente a CIPA deve atualizar, com o apoio da Segurança do 
Trabalho, os Mapas de Risco de suas áreas de atuação envolvendo o 
maior número possível de trabalhadores. 
 
 
 
REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 
 
1. Fumo 

 
 
 
2. EPI - Equipamento de Proteção Individual 
 

 
 

É proibido fumar nas das 
dependências da PVP 
S/A., sendo que o 
descumprimento desta 
norma torna, o 
funcionário, passível de 
demissão por justa causa. 
  
 

 É obrigatório o uso dos 
Equipamentos de 
Proteção Individual nas 
áreas sinalizadas. 

 Cabe ao visitado 
fornecer os EPIs 
necessários ao visitante. 

 Todos funcionários serão 
responsáveis pelo uso 
guarda e conservação de 
seus EPI’s. 
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Os EPIs serão entregues pelo setor de Almoxarifado, mediante 
treinamento e registro de entrega feito pelo setor de Segurança 
Industrial. 
 
 
3.Ordem e limpeza 
 
 Não deposite nenhum tipo 

de material no pátio ou em 
áreas comuns de circulação 
sem autorização 

 Mantenha o seu local de 
trabalho sempre limpo e 
organizado. 

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

 Utilize o chuveiro e nunca 
o ar comprimido na 
limpeza corporal. 

 Recolha e deposite nas 
lixeiras todo papel ou 
outros tipos de lixo que por 
ventura encontrar nos 
corredores e áreas de uso 
comum. 

 

 
Lembre-se que reciclar é fundamental para a preservação do meio 
ambiente. Utilize as lixeiras de reciclados (plástico, metal, papel, 
vidro e material orgânico) e também os coletores de pilhas e baterias. 
Informe-se sobre nosso programa de gestão de resíduo Sólidos. 
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4.Sinalização de Segurança 
 
Respeite a sinalização interna 
de segurança (faixas, cartazes, 
placas,demarcações de piso, 
etc) 

 
5.Trabalho em Altura e Andaimes 
 
Solicite a permissão diária de trabalho, emitida pelo setor de Segurança 
Industrial para executar trabalho em lugares altos. 
 

 Uso obrigatório de cinto de segurança com ponto de amarração do 
cabo em local seguro, em trabalhos acima de 2 metros, sejam eles 
em andaimes, telhados ou escadas. 
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6.Objetos e Adornos 
 
 É proibido o uso de objetos de 

adorno (anéis, correntinhas, 
relógios, etc.) quando estiver 
operando máquinas com partes 
móveis. 

 Roupas e objetos pessoais, 
inclusive telefones celulares e 
notebooks, não podem ser 
levados para área de trabalho. 
Guarde-os em seu armário no 
vestiário. 

 
 
 
 
 

7. Bebidas 
 

 É proibida a entrada na empresa 
de pessoas alcoolizadas. 

  É proibido ingerir bebidas 
alcoólicas e se utilizar de drogas 
proibidas durante o horário de 
trabalho. 
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8. Refeições 
 

 É proibido fazer refeições no 
local de trabalho.  

 
 
 
9. Limite de velocidade 
 
• O limite máximo de velocidade 
interna é de 10 Km/h. 

 
 
 
 
10. Manuseio e transporte de cargas 

 
 Podem operar empilhadeiras e pontes rolantes, somente as pessoas 

treinadas e habilitadas, portadoras de crachás de autorização. 
 
 Nunca transporte cargas de modo que impeça a visão ou que formem 

pilhas de materiais que possam cair. 
 
 Redobre a atenção ao passar por portas, esquinas, passagens e 
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declives, etc. 
 

 Não é permitido usar o 
equipamento de elevação ou 
transporte de cargas para 
transportar pessoas. 
 

 Não ultrapassar os limites de 
velocidade estabelecidos. 
 

 Não armazenar qualquer tipo de 
material nos corredores. 

 

11. Escadas 

 

Use somente escadas em boas 
condições de uso e com tamanho 
adequado ao trabalho a ser 
executado. 
 

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

 Fique de frente, ao subir ou 
descer de uma escada, 
segurando sempre nos 
degraus com as duas mãos. 

 Não coloque escadas 
defronte de portas ou 
passagens, sem antes 
sinalizar o local. 
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12. Serviço de Soldas e 
maçaricos 
 
Solicite uma permissão diária de 
trabalho, emitida pelo setor de 
Segurança Industrial, para 
executar trabalhos de solda e corte 
de maçarico, fora do posto de 
trabalho. 

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

 Não solde perto de materiais 
combustíveis ou 
inflamáveis. 

 Não troque eletrodos 
estando encostado em peças 
ligadas à terra ou em local 
molhado. 

13. Brincadeiras 
 
• É proibido brincadeiras de qualquer tipo ou espécie, no horário de 
trabalho. 
• Respeite o seu colega. 
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14. 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 para outras pessoas. 
Isso pode resultar em quebra ou 
ferimentos. 

 

 
15. Máquinas e equipamentos 
 
 Não conserte e não lubrifique máquinas em funcionamento. 
 
 Ao retirar a proteção de uma máquina para reparos, não se esqueça de 

recolocá-la ao término do serviço 
 Ao realizar a 

manutenção, coloque 
uma placa de aviso no 
botão de acionamento. 

 
 Não use camisas manga 

longa quando estiver 
trabalhando em 
máquinas com partes 
rotativas expostas. 
(furadeiras, torno, etc) 
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16. Equipamento elétrico 
 

 Não realize reparos elétricos em máquinas, equipamentos ou 
qualquer instalação elétrica.Para tanto, existe o eletricista. Basta 
comunicar o problema ao seu chefe 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 
sobrecargas elétricas. 
 

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

 
 

 
 
 
                                             17. 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 Supervisor da área ou o 
Técnico de Segurança. 
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18. Visitantes 
 
Acompanhe sempre os 
seus visitantes, se 
necessário, orientando-
os sobre as regras 
básicas de segurança e 
saúde do trabalho.  
 
Os visitantes não podem 
entrar desacompanhados 
nas áreas produtivas. 

 

 
DIRETRIZES GERAIS 
 
O compromisso da PVP Sociedade Anônima é proporcionar um ambiente 
de trabalho seguro e saudável para todos os profissionais sejam 
empregados ou Prestador(es) de Serviço(s) que estejam desempenhando 
atividades na empresa.  
 
Para cumprir este compromisso, a PVP Sociedade Anônima tem como 
objetivo estabelecer um sistema eficaz de gestão de saúde, segurança do 
trabalho e meio ambiente, em cumprimento às exigências legais e para a 
proteção da integridade física das pessoas, meio ambiente e dos ativos da 
companhia. 
 
É importante lembrar que nenhuma coleção de normas pode abranger 
todas as situações e, portanto, as regras contidas neste manual devem ser 
interpretadas como requisitos mínimos.  
 
Em algumas situações, pode ser necessária a aplicação de procedimentos 
mais rigorosos, portanto situações não previstas por este manual devem 
ser avaliadas caso a caso.  
 
As Normas e Procedimentos estarão à disposição para consulta dos 
empregados ou do Prestador de Serviço durante o período em que 
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estiverem trabalhando nas dependências da PVP Sociedade Anônima. A 
consulta poderá ser feita junto ao  SSMA. 
 
Importante lembrar que condições inseguras estão sempre presentes no 
ambiente de trabalho.  São irregularidades físicas ou eletromecânicas que 
colocam em risco a integridade física e mental do trabalhador e também 
os bens materiais da empresa. Como por exemplo: Iluminação 
inadequada; máquinas e equipamentos com defeitos; pisos irregulares; 
excesso de ruído; falta de proteção em partes móveis de máquinas; falta 
de sinalização; entre outros. 
 
Mais importante ainda é entender que os a maioria dos acidentes de 
trabalho ocorrem devido a  atos inseguros que  são geralmente definidos 
como causas dos acidentes do trabalho, que residem exclusivamente no 
fator humano.  
 
 

 
NÃO ESQUEÇA 80% DOS CASOS DE 

ACIDENTES 
SÃO PROVOCADOS POR ATOS INSEGUROS 

 
 
 
 
TERMO DE COMPROMISSO 
Declaro ter recebido e estar ciente das informações, comprometendo-me a cumprir 
e zelar pela observância do Manual do Empregado da empresa. 
__________ 
Local e data 
 
_________________________________________ 
Nome completo e matrícula 
 
_________________________________________ 
Assinatura 
 
PVP SOCIEDADE ANÔNIMA 
Rua Dr. João Emilio Falcão Costa, 148 64.218-290 Parnaíba – Piauí – Brasil 
Tel.: 55 86 3315 8000/ 3315 0012 Fax: 55 86 3315 8006 
Email: pvp@pvp.com.br www.pvp.com.br 
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TERMO DE COMPROMISSO 
Declaro ter recebido e estar ciente das informações, comprometendo-me a cumprir 
e zelar pela observância do Manual do Empregado da empresa. 
__________ 
Local e data 
 
_________________________________________ 
Nome completo e matrícula 
 
_________________________________________ 
Assinatura 
 
PVP SOCIEDADE ANÔNIMA 
Rua Dr. João Emilio Falcão Costa, 148 64.218-290 Parnaíba – Piauí – Brasil 
Tel.: 55 86 3315 8000/ 3315 0012 Fax: 55 86 3315 8006 
Email: pvp@pvp.com.br www.pvp.com.br 
 


