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OUTUBRO

AÇÕES

DIGITAIS

57
53
62

Comitês de
Voluntariado
Cidades do
Brasil
Projetos

Instituições apoiadas

COMITÊS DE
VOLUNTARIADO
NORTE: 9 comitês

§

Belém

§

Macapá

§

Redenção

§

Boa Vista

§

Manaus

§

Santarém

§

Imperatriz

§

Marabá

§

São Luís

NORDESTE: 10 comitês

CENTRO-OESTE: 7 comitês

§

Aracaju

§

João Pessoa §

Salvador

§

Brasília

§

Goiânia

§

Feira de
Santana

§

Maceió

§

Teresina

§

§

Palmas

§

Fortaleza

§

Natal

§

Recife

§

Cuiabá

§

§

V. da
Conquista

Campo
Grande

Porto
Velho

MINAS GERAIS: 2 comitês

§ Rio Branco
SÃO PAULO: 22 comitês

LESTE: 2 comitês

§

Belo Horizonte

§

Rio de Janeiro

§

Capital (15)

§

S. José Rio Preto

§

Uberlândia

§

Espírito Santo

§

Santos

§

S. José dos Campos

§

Campinas

§

Sorocaba

§

Ribeirão Preto

SUL: 8 comitês

§

Joinville

§

Caxias do Sul§

Florianópolis

§

Chapecó

Porto Alegre

§
§

Curitiba*

* O comitê de Curitiba conta com três embaixadoras

59 Embaixadores
57 Comitês

Conheça o embaixador de cada comitê:
https://fundacaotelefonicavivo.org.br/progra
ma-de-voluntariado/governanca/

ORIENTAÇÕES
DE SAÚDE

#VivoSustentável

4

NOVOS HÁBITOS,
NOVAS ATITUDES
IMPORTANTE

Caso você utilize algum espaço da empresa para
realizar as ações no Dia dos Voluntários, observe
as diretrizes já estabelecidas e respeite os
decretos de cada localidade.

NOVOS HÁBITOS,
NOVAS ATITUDES
IMPORTANTE

Caso você utilize algum espaço da empresa para
realizar as ações no Dia dos Voluntários, observe
as diretrizes já estabelecidas e respeite os
decretos de cada localidade.

Seja consciente:
evite aglomerações

Reuniões devem se realizadas
preferencialmente pelo Teams.

AMBIENTE
SEGURO
IMPORTANTE

Caso você utilize algum espaço da empresa para
realizar as ações no Dia dos Voluntários, observe
as diretrizes já estabelecidas e respeite os
decretos de cada localidade.

ORIENTAÇÕES
SEGURANÇA
do TRABALHO

#VivoSustentável

8

SEGURANÇA

4

principalmente as que envolvam as operações de

Ainda que o Dia dos Voluntários 2021 esteja voltado a
atividades virtuais, é importante o reforço das
orientações em caráter informativo e preventivo.

1

máquinas rotativas, corte e perfuratriz, não deverão ser
realizadas. Em caso de dúvida, somente inicie a

Conheça a atividade, o local e identifique os

atividade com o aval do Líder de Atividades.

possíveis riscos de acidentes e informe ao Líder sobre
qualquer tipo de irregularidade, inclusive sobre mal

5

redobrada diante de terrenos irregulares, declives,

Nenhuma atividade que envolva trabalho acima de 2

obstáculos, pregos, farpas, pedras, dentre outros.

metros de altura poderá ser realizada.
3

Faça tudo com paciência e calma para proporcionar

5

um ambiente seguro e sem riscos.

4

Use roupa adequada, como calça jeans, calçado
fechado, com sola resistente. E tenha atenção

estado de materiais ou ferramentas.
2

Atividades destinadas a profissionais qualificados,

6

Evite o uso de celular, brincos, anéis, pulseiras ou
cordões em atividades em que podem funcionar como
elemento causador de possíveis acidentes.

SEGURANÇA

7

9

Cuidado com equipamentos energizados!

Ainda que o Dia dos Voluntários 2021 esteja voltado a
atividades virtuais, é importante o reforço das
orientações em caráter informativo e preventivo.

Não é permitido fazer qualquer tipo de reparo ou

Beba água com abundância e, se possível, protetor

10 Cuidado com movimentação de materiais ou cargas!

"gambiarras" com fios ou interruptores elétricos.

solar em a céu aberto. Use boné e óculos de proteção

Evite movimentos bruscos, avalie a sua capacidade para

individual nas atividades indicadas pelo Líder. Em caso

a movimentação e tenha atenção com as pessoas ao

de chuva, nenhuma atividade deverá ser realizada,

redor. O limite de peso para uma pessoa é de 23kg.

devendo ser reprogramada para que seja realizada
com segurança.

11 Evite qualquer tipo de chama ou manuseio de
superfícies quentes.

8

Utilize as faixas de pedestres ao atravessar as ruas e

3

avenidas e respeite as sinalizações de trânsito.

5
4

12 Tenha sempre em mãos seus documentos pessoais e
carteira do plano de assistência médica.

SEGURANÇA
Ainda que o Dia dos Voluntários 2021 esteja voltado a
atividades virtuais, é importante o reforço das
orientações em caráter informativo e preventivo.

13 Cuidado com os animais! Mesmo que domesticados,
possuem instintos próprios. Em caso de acidente ou
qualquer tipo de lesão, avise o Líder e procure o
atendimento médico.

15 Em caso de acidente por queda, ou grave lesão,
contatar imediatamente o Líder de Atividades, não
remover a vítima, para não causar graves sequelas, o
atendimento é exclusivo de Equipe Especializada.

16 Nunca aplique álcool, pomadas ou produtos
desinfetantes no local do ferimento. Apenas lave a área
com água e sabão.

14 Cuidado no manuseio de plantas, evite qualquer tipo
35 de contato com defensivos agrícolas ou agrotóxicos
4

sem o uso de equipamentos de proteção individual.

17 Não assopre o ferimento para não contaminar a região
com os germes que habitam normalmente nossa boca.

SEGURANÇA
Ainda que o Dia dos Voluntários 2021 esteja voltado a
atividades virtuais, é importante o reforço das
orientações em caráter informativo e preventivo.

18 Não utilize algodão para estancar o sangue, porque as
fibras grudarão na ferida, o que tornará mais difícil a

20 Se o corte for superficial, quase sempre é suficiente
lavar o local com água e sabão e comprimir o ferimento
para que o sangue estanque em, no máximo, dez
minutos. Já os cortes mais profundos podem necessitar
de pontos que devem ser dados por um médico.

sua remoção.
21 Em caso de ocorrência de acidente, sinalizar o local e
19 Cortes na cabeça necessitam de cuidados especiais!

acionar imediatamente o serviço de emergência médica

35 De modo geral, provocam sangramento abundante

(SAMU 192), comunicando de imediato o seu líder e o

4

por causa do grande número de vasos sanguíneos

seu gestor imediato, bem como a área de Segurança do

concentrados nesta parte do corpo.

Trabalho (segurancadotrabalho.br@telefônica.com).

Obrigado!
Material elaborado em parceria pelas
áreas Saúde e Bem Estar, Segurança
do Trabalho da Vivo e equipe gestora
do Programa de Voluntariado da
Fundação Telefônica Vivo.

CONTATOS
saudequalidadev.br@telefonica.com
segurancadotrabalho.br@telefonica.com
programavoluntariado.br@telefonica.com

ACOMPANHE
A FUNDAÇÃO
fundacaotelefonicavivo.org.br
/fundacaotelefonicavivo
/fundacaotelefonicavivo
/fundacaotelefonicavivo
/Ftelefonicavivo

