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:: Dicas de uso e consevação do E.P.I

Os cuidados com os equipamentos de proteção são a garantia da segurança dos trabalhadores, pois mantêm sua 

eficácia. Conservá-los é de fundamental importância, garantindo maior durabilidade e reduzindo os custos para 

as empresas com substituições desnecessárias. Equipamentos mal conservados podem oferecer desconforto 

durante a utilização e causar riscos para a saúde dos trabalhadores. A seguir, confira as dicas de higienização dos 

EPI’s:

- Capacete: Ao �nal do dia, passe um pano úmido para 

retirar o excesso de sujeira. Caso esteja trincado ou sem a 

�ta, não utilize-o, e solicite um novo capacete. 

- Óculos: No �m da jornada de trabalho, lave-o com sabão 

neutro ou detergente. Não utilize esponja, apenas suas 

mãos. Seque com papel toalha ou toalha macia. Se a peça 

estiver embaçada ou trincada, não use e peça a troca.

- Respirador: Passe pano úmido e seque com papel toalha 

ou toalha macia. Troque os �ltros sempre que necessário. 

- Calçado: Quando não estiver em jornada de trabalho, deixe o calçado na sombra. Uma vez por mês ou a cada 

15 dias, lave-o e seque-o também na sombra. Não faça uso se estiver rasgado, furado ou dani�cado. 

Não utilize fora do trabalho.

- Luva, mangote e perneira: lave ao �nal do dia com sabão neutro e deixe secar na sombra. Solicite a troca se 

apresentar estragos. Não utilize para outros �ns fora do trabalho. 

- Protetor auditivo: lave ao �nal do dia para retirada de sujeiras e secreção do ouvido. Deixe secar naturalmente, 

na sombra. Não corte os �os do protetor, dê um nozinho ao lado de um deles e sempre utilize aquele lado no 

mesmo ouvido. Cuide para não desenvolver uma infecção no ouvido, pois são doloridas e perigosas.

- Uniforme: apesar de nem sempre ser um EPI, também devem ser cuidados para não prejudicar a saúde e              

integridade física dos trabalhadores. Portanto, o ideal é lavá-lo sempre que necessário. Não utilizá-lo fora do 

ambiente de trabalho, especialmente se for EPI (aventais, roupas térmicas etc.) Se apresentar danos,                      

peça substituição.

* Em caso de dúvida, procure o Técnico de Segurança da sua empresa ou responsável pela entrega dos EPI’s. 



:: Em tempos de economia instável W Rental centra atenção nas necessidades do 
cliente

Frente ao momento de economia instável como o que 

estamos vivendo no Brasil, com uma previsão do Banco 

Central de retração do PIB (Produto Interno Bruto) em 

3,88, driblar a crise neste tempo de turbulência é 

fundamental. Por isso, a W Rental centrou seu foco no 

cliente, com atenção total às necessidades de cada um. 

“Mais do que estabelecer o que precisamos, 

batalhamos para entender o que os clientes buscam.

Só assim vamos superar o atual cenário econômico brasileiro”, afirmou o diretor comercial da empresa, Leandro 

Frozi. De acordo com ele, a expectativa para este ano é manter os bons índices de locação e serviços. Além de 

negociar e locar equipamentos, disse, a preocupação passa por toda a logística e uso correto das máquinas, o que 

ajuda a preservar o material e melhorar a performance dos clientes. 

“Quanto melhor e mais rentável for para os nossos clientes, maior o índice de retorno e renovação de contratos.”

Frozi observou que num mercado oscilante como o atual, é complicado estabelecer um índice de crescimento. 

“Estamos certos que este ano será de acomodação financeira, com reflexo direto em empresas como a nossa. 

Entretanto, com soluções inteligentes e rentáveis, certamente iremos avançar.”

:: Confira a agenda de treinamentos para os próximos dias:

Junho
02 e 03/06/2016  – Eldorado do Sul - (RS)
08 e 09/06/2016  – Curitiba - (PR)
                                                                                         

20 e 21/06/2016  – Itajaí (SC)
29 e 30/06/2016 – Indaiatuba (SP) 


