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Bem-vindo ao Informativo da Empresa!

Introdução
Todas as atividades profissionais que possam resultar em algum tipo de
risco físico para o trabalhador devem ser cumpridas com o auxílio de
EPIs – Equipamentos de Proteção Individual, que incluem óculos,
protetores auriculares, máscaras, capacetes, luvas, botas, cintos de
segurança, protetor solar e outros itens de proteção.
Uma curiosidade: esses acessórios também são indispensáveis em
fábricas de todos os portes, assim como nos processos industriais.
Além disso, as EPIs, tem
como objetivo a garantia
da saúde e da segurança
do trabalhador em seu
ambiente de trabalho.
Esses equipamentos,
além de estar em
perfeitas condições de
uso, são fornecidos
gratuitamente pela
STYLO & ART, assim
como as demais
empresas, com o
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respectivo treinamento e
orientação para correta utilização e conservação.

Saúde & Proteção
O uso do EPI é fundamental para garantir a saúde e a proteção do
trabalhador, evitando consequências negativas em casos de acidentes de
trabalho. Ainda assim, o EPI também é utilizado para garantir que o
profissional não será exposto a doenças ocupacionais, que podem
comprometer a capacidade de trabalho e de vida dos profissionais
durante e depois da fase ativa de trabalho.

A real importância de EPIs
O EPI é importante para proteger os profissionais individualmente,
reduzindo qualquer tipo de ameaça ou risco. O uso dos equipamentos de
proteção é determinado por uma norma técnica chamada NR 6, que
estabelece que os EPIs sejam fornecidos de forma gratuita ao
trabalhador para o desempenho de suas funções.
Além disso, é de extrema importância dos supervisores e da STYLO &
ART garantir que os profissionais façam a utilização adequada dos
equipamentos de proteção individual. É necessário, portanto, que os EPIs
sejam utilizados durante todo o expediente de trabalho, seguindo todas
as determinações do Código de Conduta.

Contudo, no caso de EPIs perdidos ou danificados, é responsabilidade da
STYLO & ART substituí-lo imediatamente. O uso adequado e responsável
do EPI evita grandes transtornos para o trabalhador, além de garantir
que as atividades sejam desempenhadas com mais segurança e eficiência.
Por outro lado, é responsabilidade de nossos funcionários manter o EPI
em boas condições de uso, para garantir sua própria segurança no
trabalho.
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