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Norma OHSAS 18001:2007

Equipe Tubomills busca qualificação em
Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho
Aniversariantes
de outubro
2
Júlio César de Oliveira Alves
4
Francisco A Almeida Oliveira
5
Jhosef Rodrigues Reblin
Aloísio dos Santos Silva
8
Ailton Fraga de Melo
10
Antonio Lourenço Oliveira
11
Eduardo Bernardo de Jesus
Gelcimar Monteiro
14
Cleber Olímpio de Almeida
Maria P M Sant’Anna
16
Carlos Humberto Lorenzoni
18
Clayton de Souza Nogueira
22
Anderson Curbani
23
Valtair Dias Francisco
24
Anderson Dável de Oliveira
29
Jhonathan Moschen
30
Antônio C Amaral Batista

Depois de alcançar a qualificação dentro da norma ISO 9001, a Tubomills dá novo passo
adiante, e busca certificação em Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho. E
isto é muito importante não só para a empresa, mas para seu quadro de colaboradores,
uma vez que o exercício das atividades profissionais deve ser feito sem riscos de acidentes
e de lesões por esforços repetidos. Os treinamentos com este objetivo já foram iniciados
e, com o esforço pessoal de cada um de nós, o objetivo será alcançado em breve. A norma
que regula este tema é a OHSAS 18001:2007. O interessado em conhecer mais sobre este
assunto, pode consultar na Internet ou solicitar material explicativo à sua chefia imediata.

PALESTRAS
25 de outubro
•••

Primeiros
socorros

Primeiros treinamentos voltados à qualificação
em Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho

29 de outubro: Dia do Livro
Um hábito que todos deveriam ter é o da leitura. E não
é difícil. Basta praticar toda hora que puder. Leia tudo
que cair em suas mãos: jornais, revistas, panfletos de
propaganda, bula de remédio etc. Uma boa sugestão é
começar pela Bíblia, livro que, geralmente, todo mundo
tem em casa. Vá devagar, procurando entender o que
está escrito. Afinal, não adianta ler sem interpretar o que
foi lido. É assim que se aprende com a leitura.

Sede
R Senhor do Bonfim 187 — Centro — Simões Filho — BA
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Anote na sua agenda: dia 25 de
outubro, última segunda-feira
do mês, a partir das oito horas
da manhã, importante palestra
sobre primeiros socorros. Nunca
é por demais aprender um
pouco sobre o que devemos
fazer frente a situações de
acidentes. A palestra acontecerá
na Estação de Bombeamento
de Águas Pluviais de Santa
Lúcia, em Vitória.
Anote também as datas das
outras palestras programadas
até o final do ano:
•••
29 de novembro
Prevenção e combate a
incêndio
•••
27 de dezembro
Escorregões, tropeções e
quedas: vida real
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