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Vamos manter o Foco na Saúde e Segurança.

E OS CUIDADOS  COM A SAÚDE E SEGURANÇA

 ORGANIZE SUA VIAGEM COM ANTECEDÊNCIA:
“Invista seu tempo nos cuidados com o carro.” 
Uma adequada vistoria e manutenção preventiva do carro são indispensáveis antes de 
viajar. O uso do cinto na frente e atrás do carro é valioso para segurança.

ATENÇÃO QUANDO ESTIVER AO VOLANTE:
“Se Dirigindo não Beba.” 
Muito importante levar á sério está frase tão conhecida.  Sempre é bom lembrar que a 
mistura bebida alcoólica e direção de veículo não combinam. 
 
“Eu estou bem e posso dirigir.” 
Os acidentes de trânsito são muitos frequentes e todo cuidado é pouco ao enfrentar as 
estradas nesse período. Seus reflexos são importantes... não beba...

ATENTO COM A SAÚDE: 
“Bebeu água? Deixa a preguiça de lado” 
O calor e a sensação térmica alta tem sido a marca registrada do nosso verão. Nesta 
época as perdas de líquidos e sais minerais são maiores. Beba bastante água e sucos 
naturais de frutas e água de coco. Muitas vezes a inesperada fadiga decorre da falta de 
uma hidratação eficaz.Hidrate-se à vontade!                                                                                                     

VAI TRABALHAR NO CARNAVAL: ATENÇÃO. “Ato inseguro, o grande vilão da segurança” 
Procure, seis horas antes de ir trabalhar, ficar sem beber. Cansaço e trabalho é uma 
bomba relógio. Estar fadigado é um risco muito grande para o trabalho. Procure ir 
descansados. Tenha uma postura preventiva...

CUIDADO COM A ÁGUA E ALIMENTOS CONTAMINADOS. 
“Tenho saúde de ferro e aguento bem.” 
Fique atendo quando ingerir alimentos. Se tiverem estragados geralmente são os 
responsáveis pelas diarreias, náuseas e vômitos são as infecções intestinais. Portanto veja 
sempre a data de validade ou de preparo, se é adequado para a conservação (fora 
da geladeira), perceba os locais de preparo e de comercialização se tem higiene ex: 
barracas na rua e vendedores ambulantes.

CAMISINHA E VACINA NO CARNAVAL TEM TUDO A VER! 
“Não se preocupe, sei me cuidar.” 
Saber se cuidar significa leva a sério às consequências: doenças sexualmente 
transmissíveis - DST, como a AIDS, Sífilis e outras doenças. Faça sexo seguro. Hepatite 
B - use sempre camisinhas, tenha bons hábitos de higiene e tome cuidado com o uso 
de agulhas. Vai viajar para o inteiro onde tem muita mata – não se esqueça de tomar 
vacina.

COMPORTAMENTOS ILÍCITOS. 

“É o excesso de confiança.” 
Fique atento onde tiver brigas e/ou pessoas buscando alvoroço. Geralmente as 
confusões estão relacionadas ao excesso de álcool e outras drogas. Proteja-se... Xô 
confusão! 
 
“É carnaval e vale tudo” 
As consequências vêm depois por não pensar e nem se proteger. Prevenção é remediar. 
Não usar drogas ilícitas e cuidados com os exageros com o álcool. 

EVOLUÇÃO sugere que faça de tudo o que for possível para impedir, retardar ou minimizar prejuízos.  + VIDA  

 PLANTE ESTA IDEIA DE PREVENÇÃO. BOA DIVERSÃO...

  

O Carnaval

Curta o carnaval com responsabilidade e priorize sua segurança, saúde e qualidade de vida!
Neste período o aumento do número de complicação da saúde é frequente e sua origem pos-
sui várias causas. Os acidentes e/ou incidentes no trânsito, no local de trabalho, em casa e nos 
espaços públicos são comuns por descuido nosso ou de terceiros, muitas vezes relacionados 
ao uso e abuso de álcool e/ou outras drogas, ingestão de líquidos ou alimentos contaminados, 
comportamentos ilícitos e ausência de uma postura preventiva frente às doenças transmissíveis.: 

Entre no clima desta festa. Libere a alegria.
LIBERE O SORRISO.  LIBERE O SONHO. LIBERE A ILUSÃO. MAS, JAMAIS LIBERE A SUA PROTEÇÃO!


