
 

SAFETY RIGHT CARD 
“Porque segurança é seu melhor investimento” 

 
CAMPUS GUARULHOS 

SEGURANÇA 
NO TRABALHO 

Ramal 6180 

DICAS AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS 

I) Obedeça os intervalos de descanso de 10 minutos para cada 
50 minutos sentados em frente ao computador NR 17.6.4 
alínea D da Lei 6514/77 Portaria 3214/78; 
II) Pratique a Ginástica do Gato diariamente – Estique-se!; 
III) Observe sempre sua postura – Sente-se corretamente; 
IV) Não deixe de se hidratar, tomando água regularmente; 
V) Evite o estresse: Identifique o que lhe causa estresse; 

Planeje e organize suas atividades; Estabeleça suas 

prioridades; Execute as tarefas a que se propôs; Retome seu 

eixo 

VI) Não permita que comentários indesejáveis tirem seu foco 
e sua predisposição e comprometimento com a prevenção 
pessoal de acidentes e doenças. Você é seu melhor bem! 

 
Seja bem vindo (a) a Unifesp Guarulhos 

Esperamos que sua estadia seja agradável e sua 

permanência segura. 

Lembre-se: Segurança se constrói dia a dia, passo a 

passo. 

POLITICA DE SEGURANÇA DA UNIFESP GUARULHOS 

É política da Segurança do Trabalho da UNIFESP CAMPUS 

GUARULHOS estabelecer, manter e atualizar sempre um 

programa de segurança e saúde baseado em métodos seguros 

e saudáveis de trabalho, bem como procedimentos que 

proporcionem um alto nível de higiene e segurança do 

trabalho a seus servidores técnicos, docentes, discentes, 

prestadores de serviço, visitantes e a comunidade no geral, de 

forma a preservar a integridade física dos mesmos e manter 

suas instalações livres de quaisquer acidentes, possibilitando a 

eliminação de sinistros e dos riscos à vida, à saúde e ao meio 

ambiente. 

No campus ou em qualquer lugar lembre-se que ao 
ligar para um serviço de emergência é preciso: 
 

- Manter a calma; 
- Identificar-se fornecendo seu nome e um telefone de 
contato; 
- Dizer o que realmente está acontecendo no local; 
- Informe se há vitimas. Havendo, forneça precisamente 
o número de pessoas, sem expor-se a riscos; 
- Forneça corretamente e com calma, o endereço e se 
possível uma ou mais referencias próximas ao local da 
emergência; 
OBS: O pronto atendimento dependerá da qualidade das 
informações repassadas aos profissionais de socorro. 

SEGURANÇA 
Quando tudo vai bem; ninguém lembra que existe. Quando vai mal 
pela falta de investimento na área; dizem que não existe. Quando é 
para gastar; acha-se que não é preciso que exista. Porém, quando 
realmente não existe e a perdas significativas, 

TODOS CONCORDAM QUE DEVERIA EXISTIR 

RECOMENDAÇÕES GERAIS 

I- Nunca inicie um trabalho em qualquer área sozinho ou sem 
a devida autorização de sua chefia imediata. II – Sempre 
procure conhecer o nome do setor onde você está 
trabalhando e as rotas de fuga. III – Faça um planejamento de 
todas as etapas de suas tarefas antes de executá-las.  IV – 
Esclareça todas as suas dúvidas antes de executar o seu 
trabalho, pergunte, pergunte e se ainda não entendeu, 
pergunte de novo. V – Conheça o ramal ou rádio mais 
próximo, bem como os equipamentos de combate a incêndio 
de seu setor de trabalho. VI – A velocidade máxima permitida 
no campus é 10km. VII – É proibida a entrada e posse de 
bebidas alcoólicas no campus. VIII – Permaneça atento. IX – 
Não é permitido o porte de arma branca ou arma de fogo. 

PLANO BASE DE EMERGÊNCIA
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EXPLOSÕES DERRAMA -
MENTO DE 

PROD. QUIM.

ACIDENTE 
DO 

TRABALHO

ACIDENTE 
DE

INCÊNDIO

ENCHENTES

ACIONAR 
ALARME DE 
INCÊNDIO E
LIGAR PARA
BOMBEIROS

193

INFORMAR 
O GESTOR 

DO CAMPUS

•LIGAR PARA SAMU
192

•EM CASO DE VÍTIMA PRESA 
BOMBEIROS 193

ACIONAR 
BOMBEIROS

TELEFONE 193 Bombeiros Voluntários: 2498.1599
Segurança  do Trabalho: 2115 - Ramal

UNIFESP – CAMPUS GUARULHOS

Aciona bombeiro civil do campus e se necessário auxilio externo

O PONTO DE ENCONTRO DA BRIGADA DE INCÊNDIO É A PORT ARIA PRINCIPAL  
SIGA A SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E ORIENTAÇÕES DA BRIGADA 

http://humanas.unifesp.br/home/ 

OUTROS TELEFONES UTEIS 

181 – Disque Denuncia 
193 – Corpo de Bombeiros 
192 – SAMU 
197 – Policia Civil 
199  - Defesa Civil 
190 – Policia Militar 
Aeroporto de Guarulhos: 2445.2945 Rodoviárias (SP): 3235.0322 


