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As nossas Regras pela Vida foram elaboradas em alinhamento à um dos 
nossos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) prioritários, ODS 8 
– Trabalho Descente e Crescimento Econômico. Estabelecemos nossos 
compromissos com a Saúde e Segurança no Trabalho descritos a partir das 
nossas 10 Regras abaixo: 

 

 

1. Álcool e drogas 

• Não trabalhe ou dirija sob efeito de álcool 

ou drogas que diminuem a capacidade cognitiva. 
 

2. Análise de Risco 

• Identifique os riscos e implemente medidas de 

controle antes de realizar uma atividade 

• Se algo mudar relacionado a pessoas, ambiente, 

materiais ou procedimentos durante uma atividade, pare, 

analise e controle os riscos da mudança antes de seguir 
 

3. EPIs, EPCs, Veículos e Equipamentos 

• Utilize EPIs e EPCs específicos para as atividades, e apenas 

para a finalidade a que eles se destinam. 

• Verifique se os EPIs, EPCs, veículos e equipamentos estão 

em boas condições antes de usá-los 

• Utilize instrumentos e ferramentas 

calibrados e testados. 

• Não utilize instrumentos e ferramentas improvisados ou 

defeituosos. 

 
 

4. Serviços com Eletricidade 

• Apenas realize atividades em instalações elétricas se 

estiver treinado e autorizado. 

• Em equipamentos desenergizados, realize as atividades 

somente após corte visível ou efetivo, bloqueio da 

reenergização, teste de ausência de tensão, aterramento 

ou sinalização. 

• Realize atividades em equipamentos energizados de 

acordo  com um procedimento específico, detalhado e 

assinado 

por profissional autorizado. 

Regras 

pela Vida 
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5. Movimentação de Cargas 

• Não se posicione abaixo de cargas suspensas ou onde 

possa ser atingido durante o processo de movimentação. 

• Garanta a inspeção dos equipamentos de carga antes da 

utilização e que eles estejam em condições de uso 

adequadas ao peso 

e forma da carga a ser movimentada. 
 

 

6. Trabalho em alturas 

• Somente trabalhe acima de 2 metros de estiver treinado, 

autorizado e devidamente ancorado. 

 
 

 
7. Espaços Confinados 

• Apenas trabalhe em espaços confinados se estiver treinado 

e autorizado por permissão de entrada e trabalho. 

 

 
8. Condução Segura de Veículos 

• Não utilize celular enquanto dirigir 

• Use o cinto de segurança, sendo condutor ou passageiro. 

• Somente dirija longas distâncias se estiver descansado. Se 

sentir cansaço ou dirigir por mais de 7 horas, procure um 

local 

seguro para repousar. 

 

 
9. Áreas Restritas 

• Não entre em áreas restritas sem autorização 

• Não ultrapasse os limites de áreas isoladas. 

 
 
 

10. Situações Inseguras 

• Pare, relate e intervenha imediatamente em condições  e 

comportamentos inseguros. 
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