ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA ATENDIMENTOS AS NORMAS INTERNAS DE
SEGURANÇA DA SÃO JOÃO ENERGIA AMBIENTAL S.A
A SJEA é uma usina de captação e beneficiamento de gás de aterro sanitário e também
uma usina termoelétrica. Assim sendo, a existência de diversas máquinas e equipamentos
coexiste em um ambiente que apresenta local e situações onde são encontradas fontes de
calor extremo, fluxo intenso de ar, substâncias quentes e produtos químicos que sem o
devido cuidado podem causar danos, incidentes e até acidentes quando não respeitadas
as normas internas de segurança e comportamento.
Objetivando informar e garantir aos visitantes da São João Energia Ambiental S.A – SJEA
o melhor proveito da visita, informamos abaixo algumas normas internas de segurança
bem como dicas para tornar sua estada proveitosa, segura e agradável.
Normas quanto às vestimentas e apresentação:
Não serão permitidas as roupas abaixo relacionadas, as quais podem vir a permitir
acidentes durante a visitação:
Mulheres:
- Saia ou vestido;
- Sapato de salto ou aberto;
- Roupas com decote.
Homens:
- Sapatos abertos;
- Bermudas;
- Camisa regata.
Pessoas que tenham cabelo longo devem obrigatoriamente mantê-los presos.
Roupas largas ou com partes compridas devem ser protegidas ou restringidas em virtude
de contato com partes quentes ou aspiradas pelo fluxo de ar em determinados locais da
usina.

Recomendações de circulação e comportamento:
A visitação interna a Usina Termoelétrica será em grupos de no máximo 15 pessoas
visando garantir a segurança na circulação bem como a transmissão das informações
durante o percurso. Caso o numero de visitantes ultrapasse este numero, grupos
adicionais serão constituídos;

Os locais isolados não devem ser transpostos salvo em caso de autorização expressa do
representante da SJEA que acompanha a visita;
Não interrompam as atividades dos funcionários dentro da usina termoelétrica, os
mesmos certamente estarão atuando em atividades de extrema importância para a SJEA o
que pode desviar o foco e causar distração (fator principal de acidentes);
Nenhum equipamento deve ser tocado, principalmente equipamentos elétrico-eletrônicos,
bem como os motores de geração de energia que podem estar aquecidos onde as
temperaturas das superfícies giram em torno de 3000ºC. Estes equipamentos apresentam
riscos eminentes de vida e estarão devidamente identificados e isolados;
Não serão permitidas brincadeiras de qualquer natureza durante a visita. Caso o
representante da SJEA que conduz a visitação detecte qualquer situação causada por
algum visitante que possa comprometer a segurança dos visitantes e das instalações, o
visitante será convidado a se retirar;
Siga o fluxo da visita, mantendo-se no percurso e parando apenas quando todo o grupo o
fizer em pontos pré-determinados;
Considerações finais:
A visitação se restringe única e exclusivamente as instalações da SJEA, ou seja, usina de
captação/ beneficiamento e usina termoelétrica. Visitas às áreas do aterro sanitário devem
ser agendadas com a assessoria de imprensa da empresa responsável pela manutenção
do mesmo ou com a Secretaria de Serviços – Limpurb;
As visitas às áreas do aterro sanitário somente serão permitidas quanto autorizadas nas
condições acima ou quando a SJEA providenciar as autorizações.
Não são permitidas filmagens e fotografias sem autorização.

Bom proveito e ótima visita.

São João Energia Ambiental S.A

