Soluções de Tecnologia da
UHE SANTO ANTÔNIOPrezados,
DO JARI
Informação
Já obtive o retorno do Governo do Estado em relação as fotos aereas. Segundo resposta do Governo do Estado não existe hoje nenhuma
campanha que necessite de fotos das UHEs. Também foi ratificado que o Governo do Estado tem por conduta o encaminhamento de ofício
solicitando permissão para fotografar e fazer uso das imagens.
att

Segurança e Saúde do Trabalho
Dentro da sua política de Segurança e Saúde no Trabalho a UHE Santo
Antônio do Jari busca assegurar a integridade física de todos nossos
colaboradores e visitantes, bem como proporcionar um ambiente de
trabalho saudável e seguro. Visando assegurar a qualidade e segurança dos
os colaboradores e visitantes no canteiro de devem seguir os procedimentos
abaixo:











Não é permitida a permanência de
visitantes no canteiro de obras sem o
acompanhamento de um colaborador
da EDP
Fique atento ao transito de máquinas e
equipamentos no canteiro de obras
Utilize sempre de forma correta todos os
EPIs
Respeito a sinalização existente na área
do canteiro de obras
É proibido a utilização de fone de
ouvido e celular no canteiro de obras
É proibido a ingestão de alimentos
durante a visita no canteiro de obras
Não pegue e/ou jogue ferramentas que
possam estar próxima de você
Não afaste-se do profissional que o
acompanha na obra
Siga corretamente todas as informações
por ele passadas
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Em caso de emergência, mantenha a
calma e siga a orientação da Equipe da
brigada de incêndio ou profissional de
segurança
Use o cinto de segurança
Trafegue com os faróis ligados
Dê a preferência aos veículos pesados;
É proibido ingressar na área operacional
exalando odor de bebidas alcoólicas,
drogados por medicamentos, olhos
tapados, pernas engessadas;
Estacione de ré
Fume somente em locais permitidos
Jogue lixo nos locais adequados
Respeite os isolamentos das área
Procure não distrair os colaboradores da
operação com sinais ou algo que lhes
possa chamar a atenção no decorrer
das atividades laborais

