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A questão ambiental vem sendo um dos assuntos mais discutidos, defendidos por
organizações e/ou grupos ambientais, a forma como a população efetua o descarte
de resíduos, como se preocupa com o meio ambiente, e com a sua segurança. A
gestão ambiental vem assumindo um papel de suma importância, pois em
colaboração com várias instituições, e outros tipos de grupos, começaram a
demonstrar importância com o ambiente em que vivemos. A sociedade que
compomos, não contém o conhecimento, a informação necessária para que todos
façam a sua parte, acarretando problemas de vida ambiental como vida pessoal no
trabalho laboral. Na metodologia, este trabalho iniciou-se demonstrando os prejuízos
de uma ação comumente feita em nossa casa, o descarte do óleo de frituras ou óleo
de cozinha, sobre a explicação do prejuízo que ele traz ao nosso meio ambiente,
demonstrou através de imagens da poluição que o mesmo faz ao meio ambiente,
que somados as grandes cidades os esgotos domésticos influenciam drasticamente.
Sobre a vida pessoal no trabalho, tratou-se sobre a higiene e segurança no trabalho,
através de palestra sobre o tema de forma clara e bem explicativa que com
segurança não se brinca, demonstrando que simples atos, pequenos gestos podem
tanto salvar vidas como, drasticamente acabar com elas, sendo emocional ou
pessoal. O público alvo foi os colaboradores de indústrias do setor de minerais não
metálicos do Estado da Paraíba. O foco foi sobre o uso dos equipamentos de

proteção individual (EPIs), e a forma como os próprios funcionários podem ajudar
uns aos outros junto com a empresa sobre o controle da distribuição dos EPIs, sobre
dicas de trocas dos equipamentos e observações com o uso deles em seus colegas
de trabalho. Os trabalhadores demonstraram bastante atenção, participando da
palestra com simples respostas a perguntas, e de certa forma demonstraram se
empenhar nas práticas ambientais. Evidenciou-se neste trabalho de forma
satisfatória, educando e explicando como melhorar e prolongar o nosso bem estar,
como nossa vida e na qualidade da segurança no trabalho.
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