3º PRÊMIO SICEPOT-MG DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

UM PRÊMIO QUE TODOS
GANHAM.
Grandes ideias precisam ser compartilhadas.
Inscreva as boas práticas de Saúde e Segurança no Trabalho de sua empresa e
contribua para reduzir acidentes e tornar a vida de todos mais segura e saudável.
Divulgue seus trabalhos e compartilhe Saúde e Segurança.

Este concurso é uma iniciativa do SICEPOT-MG, por meio da sua Comissão de Saúde e
Segurança no Trabalho (CSST), e premiará as melhores “Boas Prátic as” em Saúde e
Segurança no Trabalho desenvolvidas nas empresas associadas.
O PRÊMIO SICEPOT-MG DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
tem como objetivo conscientizar, sensibilizar e motivar as empresas da indústria da
construção pesada a estimularem seus empregados a desenvolverem soluções
práticas e métodos criativos que contribuam para a diminuição de acidentes e
doenças no trabalho, bem como criar um “banco” com essas boas ideias, disponível
para todos os associados, disseminando assim uma cultura prevencionista.
Pequenas atitudes dentro das empresas podem reduzir significativamente o risco de
acidentes e/ou melhorar processos. E, essas atitudes, normalmente, partem de quem
está no dia a dia da obra, na operação da máquina ou na gestão dos p rocessos, sendo
que, muitas vezes já são rotineiramente utilizados, gerando bons resultados, mas
ninguém sabe e, portanto, ninguém mede os ganhos. E, quem não mede, não
conhece. Quem não conhece, não controla. Quem não controla, não melhora.
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PRÊMIO SICEPOT-MG DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO:
 Cada empresa associada ao SICEPOT-MG poderá inscrever até 3 (três) “Boas Práticas”,
em cada categoria, mas apenas uma poderá ser premiada por categoria.
 Todo o material enviado pelas empresas terá seus nomes omitidos, quando
encaminhado para a Comissão Julgadora.

CATEGORIA:
 MÉTODOS CRIATIVOS EM SST
Boas práticas desenvolvidas, exclusivamente, pelos empregados da empresa,
implementadas no local de trabalho, com o intuito de prevenir acidentes ou doenças do
trabalho. (Vetada a inscrição de prática com produto já existente no mercado).
 GESTÃO EM SST
Boas práticas de gestão em SST (processos, sistemas, procedimentos, formulários,
etc.) existentes na empresa, que contribuem para o atendimento à legi slação e a
prevenção de passivos trabalhistas.

INSCRIÇÕES:
 As inscrições estarão abertas até o dia 31 de agosto de 2017.

FAÇA AQUI A SUA INSCRIÇÃO!
OUTRAS INFORMAÇÕES:
 (31) 2121-0438.

PREMIAÇÃO POR CATEGORIA:
 1º lugar – Troféu especial e certificado de participação para os autores;
 2º lugar – Troféu especial e certificado de participação para os autores;
 3º lugar – Troféu especial e certificado de participação para os autores.
 As demais empresas participantes receberão uma placa de menção honrosa pela participação.
Os prêmios serão entregues em evento específico a ser realizado na sede do Sicepot-MG, em
novembro/2017.
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