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Em 03/06/2019 foi dado início a 2ª Edição da SIPAT do Senar/Ba com a finalidade de proporcionar aos colaboradores
conhecimento acerca de prevenção de
acidentes e doenças ocupacionais.
Abrindo o evento, tivemos a presença do
nosso Presidente, Dr. Humberto Miranda, e em sequência, foi ministrada uma
palestra abordando a importância da
postura na estação de trabalho e tudo o que envolve a ergonomia e em
clima de muita alegria e descontração
foi realizada a ginástica laboral.
No segundo dia de SIPAT, foi proporcionado a Quick Massage, promovendo
o relaxamento e bem-estar ao colaborador, encerrando o dia com a palestra ministrada pelo Técnico de Segurança, Carlos Estevão, sobre Técnicas de Primeiros Socorros, esclarecendo a sua importância e noções de como estabilizar uma vítima até a chegada do atendimento especializado.

Você sabe o que é
Bioimpedância?

Bioimpedância é um exame que analisa a composição corporal, indicando a
quantidade aproximada de músculo, osso e gordura. Durante a nossa SIPAT, os colaboradores tiveram a oportunidade de realizar o exame e receber orientação da nutricionista, Míria Torres, quanto ao peso ideal,
quantidade de massa gorda, magra, muscular e o nível de hidratação do corpo. Para o procedimento foi necessário, pelo menos, duas horas de jejum então, foi oferecido um lanchinho saudável. E sabe quem cuida da saúde e fez
sua bioimpedância? Nosso Presidente, Dr. Humberto Miranda!

Ao final do 3º dia de SIPAT, concluímos com uma palestra
ministrada pelo Dr. Osíris Casais abordando o tema Alimentação Saudável, já que o dia foi dedicado a darmos
mais atenção ao nosso corpo e tudo o que ele precisa. Dr.
Casais, trouxe dados atuais de obesidade no Brasil e como
combatê-la, esclareceu curiosos conceitos, como por exemplo, a diferença entre Exercício Físico e Atividade física.
A palestra foi encerrada com distribuição de brindes entre
os colaboradores.

Trânsito
Seguro

A importância do respeito, tolerância e prudência no trânsito é algo que
aprendemos desde o curso de formação para emissão da CNH e está em pauta quase todos os dias no noticiário e pensando em fazer algo que gerasse,
nos colaboradores que viajam e os que são condutores, a consciência de que
“nós somos o trânsito”, foram apresentados vídeos e a presença de um
portador de deficiência visual e motora, trazendo seu relato emocionante do
acidente que o colocou naquela condição e quando todos estavam reflexivos e
emocionados, veio a surpresa: era apenas um ator! Mas ele deixou claro: Isso
poderia ser com qualquer um de nós, por isso:
SEJA PRUDENTE NO TRÂNSITO!
Mas, se no dia anterior foi dia de homenagear a saúde, no 4º dia, a emoção
foi o sentimento mais marcante. No telão, surge, inesperadamente, esposas
de colaboradores pedindo para que eles continuem prudentes pois há alguém ansioso em casa, esperando por eles; os filhos e a emoção tomou conta
do o auditório.

Circuito Esporte foi o tema escolhido para o 5º e último
dia de SIPAT e para ensinar a aumentar a resistência,
corrigir problemas posturais e obter mais concentração
física e mental, tivemos aulas de Pilates.

A Yoga, foi a atividade oferecida para ensinar como diminuir a ansiedade e problemas respiratórios
assim como, melhorar a qualidade do sono.

A zumba também tem seus benefícios em relação à saúde do corpo pois ela trabalha equilíbrio
e agilidade além de trazer auto estima para
quem pratica.

Para quem está lendo e pensou que o forró foi para abrir
as comemorações juninas, ocê se enganou, o trem é bão
de dançar mas sua eficácia é também valer como atividade física porque são exercícios coordenados, organizados,
fortalecem os músculos e trabalha a expressão individual
e o improviso.

Encerramos a nossa SIPAT alcançando o nosso objetivo que era promover
de forma participativa e dinâmica levando conhecimento e conscientização quanto à importância na prevenção de acidentes e a promoção
da saúde e segurança em nosso ambiente de trabalho.
Agradecemos a participação e contribuição de todos!

“A segurança no campo fértil da transformação”
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