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Música. Entra Régis e brinca com as pessoas da plateia. Para música. 

 
RÉGIS:  Bom dia! Nosso assunto hoje é Segurança no Trabalho. E porque sempre precisamos falar disso? 

 
RÉGIS:  Essas são algumas razões! Querem mais? Vejam isso: 

IMAGEM NA TELA 

 
RÉGIS:  E pra ajudar entender como podemos evitar imagens como aquelas e diminuir esses números chamo 

nossa convidada Marina Mascarenhas! 
 
Entra Marina, cumprimenta Régis e o público. 
 
RÉGIS: Como vai minha querida? Seja bem vinda. 
MARINA:  Obrigada!  
RÉGIS: Marina, esse nosso público adorável espera pelos seus conhecimentos sobre prevenção!  
MARINA:  Que bom! Estou à disposição. 
RÉGIS: Vamos começar logo, pois as pessoas estão com pressa pra voltar trabalhar. 
MARINA:  Régis, quando se trata de segurança, pressa não tem nada a ver. 
RÉGIS: É verdade! E se prestarmos atenção a pressa não é tanta assim. Então, com calma, vamos começar.  

Qual é a melhor forma de prevenção de acidentes? 
MARINA:  A melhor forma de prevenir é entendendo o que é um acidente e como acontecem!  
RÉGIS: Ah, certo. Então vamos entender. O que é um acidente? 

IMAGEM NA TELA 

 
RÉGIS: Ainda bem, não é? Mas, tem como você provar pra nós essa sua afirmação? 
MARINA:  Claro, lindinho. Vamos começar entendendo o que é um quase acidente.  
RÉGIS: Ué, querida! Te pergunto sobre prevenção e você fala que primeiro precisamos saber o que é um 

acidente. Agora que quero saber o que é um acidente, você vem falar de quase acidente! Você não está 
me enrolando não, né? 

MARINA: Não, Régis. Pode ficar tranquilo. Você já vai entender o porquê desse caminho. 
RÉGIS: Então tá. O que é um quase acidente? 
MARINA: Pra explicar melhor, vou conversar com alguém da sua plateia. Posso? 
RÉGIS: Claro!  
 
Marina mostra, com ajuda de voluntários, situações que caracterizam quase acidentes. Terminando, agradece a  
participação das pessoas e pede palmas. 

IMAGEM NA TELA 

 
RÉGIS: Entendi. Acho que inclusive todo mundo já sabia. 



MARINA:  Saber é uma coisa, reagir a ele é outra. Os quase acidentes devem ser vistos como um aviso. A gente 
pode afirmar que ali onde se escorregou e não se machucou, um dia, com certeza alguém vai cair e 
machucar. É estatístico! A menos, claro, que uma providência seja tomada! Ai não acontecerá nada.  

RÉGIS: Então não devemos ignorar um quase acidente, por menor que seja? 
MARINA: Nunca. Olha por que. 

IMAGEM NA TELA 

 
RÉGIS: Marina, que coisa séria! Quer dizer que num local ou numa situação onde ocorrem muitos QUASE 

ACIDENTES, mais cedo ou mais tarde um acidente grave vai acontecer? É como num cruzamento 
perigoso entre duas ruas ou avenidas. Vira e meche tem freadas e quase os carros batem. É questão de 
tempo um acidente acontecer e pode ser fatal? 

MARINA:  Isso. Ótimo exemplo, Régis. Muito bem! 
RÉGIS: Obrigado! Dessa forma não há dúvidas! Qual é o nosso próximo passo agora, Marina? 
MARINA:  Falar de como acontecem os acidentes!! 
RÉGIS: Ah, importantíssimo! Agora teremos os primeiros horóscopos do programa com nossa querida Juju 

Luar. Você pode ir para os bastidores, relaxar, tomar uma água. Depois te chamo de volta. Ok? 
DIALINDA: Ok. 

IMAGEM NA TELA  

 
Marina sai. Música. Ator que faz Régis se prepara com adereços e vira Juju Luar. Ele lê as dicas dos horóscopos e  
interage com a plateia. Para música. 
 
ÁRIES:  Áries é um signo de fogo! Os arianos são corajosos e possuem grande facilidade em realizar objetivos, 

comandar, impor disciplina. E no amor vai aí uma dica: odeiam uma rotina! Então pare com essa mania 
de querer segurar tudo ao mesmo tempo e sem proteção. É perigoso! 

TOURO:  Pertencente ao elemento terra. Costumam ser pacientes e dotados de forte determinação, o que é de 
grande ajuda no trabalho. Mas, se a sua memória anda falhando, fique atento! Pode ser a fadiga, o 
cansaço, o estresse. Relaxe e faça as coisas com mais calma! 

GÊMEOS:  Gêmeos é um signo de Ar. No amor, não fogem de experiências novas ou mesmo extravagantes. 
Geminianos geralmente adaptam-se facilmente a qualquer tipo de ambiente ou pessoa. Então se o seu 
trabalho exige a utilização de luvas, não tenha dúvida: use!  

CÂNCER:  Câncer é um signo de água regido pela Lua. Gosta que o sexo seja salpicado de juras de amor eterno. 
Sempre muito apegados aos assuntos familiares e domésticos, "seu lar é seu castelo". Pensando neles 
preste mais atenção no que faz com suas mãos. Se precisar, use luvas. 

 
Música. Ator que faz Juju tira os adereços e vira Régis, que volta pra entrevista. Para música. 
 
RÉGIS:  Com vocês novamente Marina Mascarenhas. 
 
Marina volta. 
 
RÉGIS:  Voltando, querida. Quando a gente analisa os acidentes percebe que as causas da grande maioria são 

as atitudes, o comportamento das pessoas. E tem alguns acidentes que são tão absurdos que a 
impressão que fica é que a pessoa queria se acidentar. E porque isso? 

MARINA:  Porque falhamos muito na prevenção de acidentes e nos arriscamos demais. 
RÉGIS:  Entendo. E como mudar isso? 
MARINA:  Conhecendo as causas dos acidentes. 
RÉGIS:  Ótimo! Quais são elas? 

 



IMAGEM NA TELA  

 
RÉGIS:  E o que traz esses abusos é justamente a experiência, o tempo que executa a tarefa? Igual no trânsito,  

a maioria dos acidentes acontece com quem já dirige a mais tempo, em casa com donas de casa que se  
queimam na cozinha ou com produtos químicos... 

MARINA:  Isso mesmo.  
IMAGEM NA TELA  

 
RÉGIS:  Com esse conhecimento vamos saber lidar com os perigos e como evitar os acidentes. Bem, então uma 

das causas dos acidentes é a autoconfiança excessiva. Cite outras causas de acidente. 
IMAGEM NA TELA  

 
RÉGIS:  Pelo que entendi Marina, o ser humano é o maior causador de acidente? 
MARINA:  Sem dúvida. Os casos em que o problema é do equipamento, das instalações ou de outras razões 

quaisquer são muito raros. 
RÉGIS:  Sei. Então se é o ser humano fica mais difícil resolver. Um equipamento você conserta, automatiza, 

coloca dispositivos de proteção, por ai. Agora o ser humano você precisa mudar a atitude, o 
comportamento. É aí que o bicho pega. Então qual é a solução pra evitarmos os acidentes? 

MARINA:  Primeiro entendendo a gravidade das conseqüências dos acidentes. Os acidentes causam... 
IMAGEM NA TELA 

 
RÉGIS:  Ah, com certeza! Principalmente se for um acidente mais grave. Mas os acidentes de menor gravidade 

não podem se tornar rotina e por isso merecem atenção individual e responsabilidade coletiva, não é?  
Até porque qualquer um pode ser vítima, direta ou indireta, desse tipo de acidente, sejam eles 
trabalhadores da produção como da administração.  

MARINA:  Isso! Por isso todos são responsáveis por atitudes que podem ajudar muito na prevenção de acidentes. 
RÉGIS: Ah é? E quais são essas atitudes? 

IMAGEM NA TELA 

 
RÉGIS:  Maravilhoso! Ótimas atitudes e providências. Assim cerca tudo não é? 
MARINA:  Pra cercar mesmo faltam algumas coisas. 

IMAGEM NA TELA 

 
RÉGIS:  Entendi. Muito bem. Agora teremos mais alguns horóscopos com nossa querida Juju Luar. E você pode 

ir para os bastidores que depois te chamo de volta. Ok? 
MARINA: Ok. 



 IMAGEM NA TELA  

 
Marina sai. Música. Ator que faz Régis se prepara com adereços e vira Juju Luar. Ele lê as dicas dos horóscopos e  
interage com a plateia. Para música. 
 
LEÃO:  Fogo é o elemento deste signo! Regido pelo Sol, no amor é quente, vigoroso! São idealistas, criativos, 

orgulhosos, sabem perceber o lado bom das pessoas e costumam ser excelentes amigos. Então, fora do 
trabalho, relaxe com música ou dança. Vai te deixar mais concentrado. 

VIRGEM:  Terra é o elemento deste signo. No amor, não gostam de mistérios nunca antes desvendados. 
Costumam ser detalhistas, sensíveis e racionais. Então, atenção na jornada de trabalho para atividades 
realizadas com as mãos. Elas merecem cuidados especiais. Pense nisso.  

LIBRA:  O elemento de Libra é Ar. Costuma ser muito alegre, elegante e gosta de coisas requintadas. Vaidoso, 
se esmera na arte da sedução e sabe criar um bom clima. Aproveite e pense um pouco veja se não 
precisa tomar mais cuidado em todas as suas tarefas diárias. 

ESCORPIÃO:  Escorpião é signo de Água. Pra Escorpião, toda conquista deve ser um misto de sensualidade, paixão e 
muita, muita emoção! São muito persistentes, mas também podem ser rancorosos e obstinados. Só 
que precisam respeitar sempre as regras estabelecidas. É mais seguro. 

  
Música. Ator que faz Juju tira os adereços e vira Régis, que volta pra entrevista. Para música. 
 
RÉGIS:  Com vocês novamente Marina Mascarenhas. 
 
Marina volta. 
 
RÉGIS:  Posso acrescentar à utilização dos sentidos a importância que devemos dar ao QUASE ACIDENTE?  
MARINA: Sim!  

IMAGEM NA TELA 

 
RÉGIS: Perfeito. Marina, qual parte do corpo mais sofre acidentes? 
MARINA:  Antes de responder, posso fazer uma dinâmica com sua platéia? 
RÉGIS: Claro!  
 
Marina distribui folhas de papel pras pessoas e pede que façam um objeto (avião, barco etc.). Ao terminarem  
elogia a habilidade e pede que reflitam como uma ação tão simples só foi possível graças às mãos, da mesma  
forma que inúmeras tarefas no dia a dia e pede exemplos de coisas prazerosas.  
 
RÉGIS:  Adorei! E já sei qual parte do corpo sofre mais acidentes. As mãos, não é? 
MARINA:  Isso. Mas, mais da metade dos acidentes nas empresas acontece com as mãos.  
RÉGIS:  E como evitar acidentes com elas? 

IMAGENS NA TELA (uma de cada vez) 

  
RÉGIS:  Nossa, Marina! Quanta coisa!  
MARINA:  É verdade. E tem muito mais, por isso é importante que cada um verifique os riscos de suas tarefas e 

tome os cuidados necessários. 
RÉGIS:  Sem dúvida! Além disso, os trabalhadores devem observar rigorosamente as regras estabelecidas. Isto 

significa que devem utilizar corretamente as máquinas, os aparelhos, os instrumentos, as substâncias e  



os equipamentos de proteção postos à sua disposição.  
MARINA: Exatamente! 
RÉGIS:  Agora teremos os últimos alguns horóscopos com nossa querida Juju Luar. E você pode ir para os 

bastidores que depois te chamo. Ok? 
MARINA: Ok. 

IMAGEM NA TELA  

 
Marina sai. Música. Ator que faz Régis se prepara com adereços e vira Juju Luar. Ele lê as dicas dos horóscopos e  
interage com a plateia. Para música. 
 
SAGITÁRIO:  Sagitário seu elemento é o fogo! No amor, com todo o fogo, as é meio difícil lhe cobrar fidelidade. Em 

alguns casos, podem se tornar prepotentes e tagarelas. São ótimos para lidar com situações de risco. 
Mas lembre-se que a melhor forma é se prevenindo de acidentes. 

CAPRICÓRNIO: Signo de terra, regido por Saturno. No amor, com o passar do tempo, quando a confiança chega 
liberam suas defesas! São corajosos, objetivos e enfrentam situações difíceis com diplomacia. 
Aproveite isso e dê uma mãozinha a alguém, mas segure firme e com segurança! 

AQUÁRIO:  Signo de ar regido por Urano. Pra ele, transa boa é a que flui, sem cobranças no dia seguinte. O 
aquariano gosta de lidar com métodos e idéias modernas. Então sabe que a pressa é inimiga da 
prevenção e que serenidade e atenção não atrasarão o seu trabalho. 

PEIXES:  A água é seu elemento Peixes! Regido por Netuno, o pisciano não dá de graça a chave dos seus mais 
úmidos segredos, quer amor em troca! Possuem personalidade sensível e impressionável! Mas preste 
atenção no que faz, pisciano. O seu futuro está em suas mãos. 

 
Música. Ator que faz Juju tira os adereços e vira Régis, que volta pra entrevista. Para música. 
 
RÉGIS:  Com vocês novamente Marina Mascarenhas. 
 
Marina volta. 
 
RÉGIS:  Marina, nosso tempo infelizmente se esgotou. Eu quero agradecer sua presença no nosso programa 

hoje e deixar muita luz para você! Obrigado! Palmas pra ela! (Aguarda)   
MARINA: Muito obrigada, Régis e obrigada à sua plateia. 
RÉGIS: Espero que as informações que passamos aqui possam ser úteis no dia a dia de vocês e ajudar que a 

vida de cada seja melhor. O programa Regis Mel se despede, e espero voltar pra mais um encontro de 
luz, de paz e de harmonia com todos vocês! Obrigado! 

 
Os dois saem. 

FIM 
 
 


