
Gestão de  
 
Segurança do Trabalho 
 

 

 



INTRODUÇÃO: 
 

Segurança do trabalho compreende um  conjuntos de medidas que são 
adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, 
bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. 
 
No Brasil, a Segurança do Trabalho é imposição legal. 
 
Todo empregado, autônomo ou prestador de serviços desta propriedade 
devem seguir as orientações de Segurança do Trabalho expressas neste 
documento, sob pena de paralização dos serviços. 
 
Nome:____________________________________________ 
RG: ___________________________CPF________________ 
 
Declaro estar ciente das Normas contidas neste documento, as quais aceito 
cumprir. 
 
Data: ________/___________/________________ 
    
 

___________________________________ 
assinatura: 



OBRIGAÇÃO DO TOMODAR DE SERVIÇOS 

 

a) Exigir que os terceiros (empresas ou autônomos) respeitem as 
normas internas da fazenda de Segurança do Trabalho; 

 

b) Exigir que somente iniciem a prestação de serviços se 
estiverem utilizando os EPI’s adequados; 

 

c) Fiscalizar o uso de EPI’s; 

 

d) Dar orientações de atendimento de primeiros socorros; 

 

e) Solicitar comprovante de capacitação para aplicação de 
agroquímicos. 

 

 



APLICAÇÃO DE AGROQUÍMICOS 

 

• É proibida a aplicação de agroquímicos por menores de 18 
anos, maiores de 60 anos e grávidas; 

 

• Todo aplicador de agroquímico deve passar por treinamento 
específico, ministrado por associação de classe ou sindicatos. 



DEVER DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

 

a) Fornecer gratuitamente EPI aos seus empregados, anotar na ficha e  
mantê-las arquivadas; 

 

b) Treinar seus empregados quanto ao uso correto dos EPIs; 

 

c) Fiscalizar o uso de EPI’s; 

 

d) Treinar empregados atendimento de primeiros socorros; 

 

e) Treinar os empregados que fazem aplicação de agroquímicos; 

 

f) Capacitar os empregados para exercer as funções para as quais foram 
contratados. 



KIT DE PRIMEIROS SOCORROS 

Toda frente de trabalho deve ter Kit de primeiros socorros. 
 

O Kit de primeiros socorros devem conter os itens descritos no PCMSO. 
 
Em regra, KIT DE PRIMEIROS SOCORROS DEVE CONTER: 

 
• Instrumentos: Pinça, tesoura, luvas cirúrgicas, máscara de proteção facial e 

termômetro. 
•  

Material para curativo: Algodão hidrófilo, gaze esterilizada, esparadrapo, 
ataduras de crepe, caixa de curativo adesivo e soro fisiológico. 

•  
Antissépticos: Solução de iodo, água oxigenada – 10 volumes, álcool e 
água boricada. 
 

• É proibido deixar qualquer tipo de medicamento no Kit de Primeiros 
Socorros. 
 
 






