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Caro Colaborador
Você está recebendo um manual prático com noções sobre 
segurança do trabalho, cuidados pessoais, preservação do 
meio ambiente, respeito à comunidade local e ações do dia-a-dia 
da obra. 
A duplicação da BR-116/RS, entre Guaíba e Pelotas, trará 
diversos benefícios à região sul do Estado, facilitando o acesso 
da região metropolitana ao porto do Rio Grande e prevenindo 
acidentes com prejuízos materiais e riscos à vida.
Este manual integra as ações dos Programas de Educação 
Ambiental, Comunicação Social e Saúde Pública das obras de 
duplicação da BR-116/RS, implementadas pelo Departamento 
Nacional  de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio 
da Gestão Ambiental.
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Evite 
incêndios.

Atenção para 
animais na pista.

Cuidado com animais 
peçonhentos.

Não pratique 
pesca ou caça ilegal.
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Cuidado ao abastecer ou lavar veículos e 
máquinas.
Vazamentos poluem o solo e a água.
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Nossa obra pode ter algum vestígio arqueológico. 
Preste atenção nos artefatos que encontrar. Neste caso 
avise a equipe de Gestão Ambiental da BR-116/RS.
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Sinalizar o local de 
trabalho evita acidentes.
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capacete

protetor
auricular

colete
refletivo

Usar EPI (Equipamento de Proteção Individual) evita acidentes.

óculos

luvas

botas



Jogue o lixo no lugar adequado.
Assim você deixa o local de trabalho 
limpo e cuida do meio ambiente.
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Evite tomar banhos 
demorados.

Não polua arroios e 
rios.

Feche a torneira ao 
escovar os dentes.

Economize água, 
evitando desperdícios.
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Fique em dia com a 
vacinação.

Em caso de acidentes procure a 
unidade de saúde mais próxima 
ou ligue 192 (SAMU).

Cuide da sua saúde.

Não esqueça de beber água e 
utilizar protetor solar.
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Dê descarga sempre.Tome banhos frequentes.

Escove os dentes.Lave as mãos.

Cuidados básicos com a higiene 
pessoal evitam doenças.
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O uso de 
preservativos
evita doenças 
sexualmente 
transmissíveis e 
gravidez indesejada.
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Álcool e Drogas
Escolha o caminho correto.
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É proibido portar armas 
no local de trabalho.
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Proteja as crianças contra o 
abuso e a prostituição infantil.



Seguindo essas dicas você estará 
respeitando a comunidade local.
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Jogo dos 7 erros
Encontre os 7 erros 
no desenho na 
página ao lado.
Não esqueça de usar 
EPI (Equipamento 
de Proteção 
Individual).
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Onde estão os 7 
erros no desenho?

capacete

protetor
auricular

colete
refletivo

óculos

luvas

botas



Duplicar Proteger Avançar
www.br116rs.com.br
0800 60 11 116

“A realização da Gestão Ambiental da duplicação da BR-116/RS é uma medida de mitigação e/ou de 
compensação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA”.


