
Usina Hidrelétrica Estreito

AS REGRAS DE OURO DA
SEGURANÇA DO TRABALHO

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e Coletiva (EPC’s) 
são utilizados para garantir a saúde e a segurança do 
empregado. Utilizar esses equipamentos signi�ca não se expor 
a riscos desnecessários. Obedeça a sinalização e as proteções 
coletivas.

É fundamental que os EPI’s e EPC’s estejam em perfeitas 
condições e atendam devidamente as necessidades do 
empregado. Não subestime a importância desses 
equipamentos: utilize sempre que for recomendado para a 
execução da atividade.

5ª Regra – Utilize sempre EPI’s e EPC’s

Todo acidente de trabalho deve ser comunicado ao superior 
imediato. Essa prática permite que seja feita a investigação do 
acidente e/ou incidente, seguindo o �uxograma de 
comunicação de acidentes da localidade. 

Colabore com informações claras para a investigação do 
acidente e/ou incidente. Suas informações poderão ser 
essenciais para compreender as razões do acidente/incidente 
e evitar que outros sinistros ocorram.  

7ª Regra – Comunique qualquer acidente, 
                     incidente ou situação de risco

6ª Regra – Pratique a direção defensiva

Seja um motorista mais atento. Respeite os limites de 
velocidade. Não ultrapasse em locais proibidos ou arriscados. 
Exija que todos os ocupantes do veículo usem o cinto de 
segurança, inclusive os sentados no banco traseiro. Aplique o 
checklist sempre que for usar o veículo. 

Dirigir exige atenção e cuidado. Jamais dirija sob efeito de 
álcool ou drogas. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. 
E lembre-se: pedestres devem ser sempre respeitados e você 
também é um pedestre. 



Antes de executar a tarefa, faça uma análise preliminar de risco, 
identi�cando potenciais riscos no ambiente de trabalho. Isso 
ajuda a escolher as ações mais adequadas para evitar 
acidentes. 

Con�ra seus equipamentos, ferramentas, materiais e 
acessórios que serão utilizados. Faça um bom reconhecimento 
das áreas em que será realizada a atividade. Siga sempre os 
procedimentos apropriados para a execução das tarefas.

1ª Regra – Planeje bem sua atividade

2ª Regra – Siga sempre os procedimentos
                     e as instruções

O procedimento apresenta instruções de sequência das 
operações e sua frequência de execução. Por isso, obedeça os 
procedimentos indicados para a realização da tarefa. Em caso 
de dúvida, reveja o procedimento especí�co da atividade para 
prosseguir com segurança. Siga sempre as instruções de 
segurança do equipamento. 

Jamais realize qualquer atividade sem autorização ou 
permissão. Consulte seu líder antes de iniciar o trabalho. Se 
houver dúvida na execução da atividade, envolva a área de 
Segurança do Trabalho.

Ambiente limpo e organizado, minimiza o risco de acidentes. 
Por isso, mantenha pisos, corredores e áreas de trabalho livres 
de itens desnecessários. 

Determine os locais adequados para armazenar materiais. Não 
deixe a sujeira prejudicar a saúde de todos. E lembre-se: a 
desordem pode causar acidentes.

3ª Regra – Mantenha seu local de trabalho
                     limpo e organizado

4ª Regra – Cuide dos outros

A vida é mais importante do que qualquer atividade. Por isso, 
cuide de você e de seu colega de trabalho. Esse cuidado mútuo 
ajuda a aumentar o comprometimento dos empregados em 
relação à segurança do trabalho.

Cuidar do colega e permitir que ele também cuide de você é a 
prática mais valiosa para a cultura de segurança do trabalho de 
uma organização. 

Lembre-se: eu olho por você e você olha por mim.

As Regras de Ouro da Segurança do Trabalho consistem 
no estabelecimento de normas de segurança de fácil 
entendimento e aplicação com vistas a prevenir 
acidentes de trabalho. 

Por sua enorme importância, as Regras de Ouro jamais 
devem ser esquecidas e/ou negligenciadas. Ao contrário, 
devem ser praticadas permanentemente por todos 
colaboradores próprios, terceirizados e fornecedores. 

As 7 Regras de Ouro da Segurança do Trabalho foram 
formuladas a partir da identi�cação de desvios 
encontrados nas observações de campo, inspeções de 
áreas e percepção da equipe de segurança, e também na 
veri�cação dos atos inseguros mais comuns no setor 
elétrico, apontados como causas de acidentes e seus 
fatores contribuintes.
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