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“EXTINTORES ABC PARA VEÍCULOS”
No dia 05 de janeiro de 2015, o Contran (Conselho Nacional de Trânsito)
estabeleceu novo prazo para a substituição dos extintores
de incêndio veicular do tipo BC para o ABC.
O novo prazo começa a valer a partir do dia 1º de abril de 2015.
Todos sabemos que a exigência dos extintores continua,
mas as multas só deverão começar a ocorrer no II trimestre.
Temos um grande pedido na fábrica, porém estamos recebendo a
‘‘conta gotas’’. E tudo que recebemos usamos para atender
o maior número possível de clientes.
Estamos atendendo apenas parte dos pedidos e sempre considerando
a data que estes pedidos entraram em nosso sistema.
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Direção Defensiva evita acidentes e mortes no trânsito
Você sempre ouve falar de direção defensiva, mas afinal, o que é isso? Direção defensiva é um conjunto de
atitudes do motorista que permitem reconhecer antecipadamente situações de perigo e saber como agir. No
entanto, no período de carnaval a atenção deve ser redobrada. Além dos cuidados com o carro, que deve estar
com todos os componentes de segurança em dia, é importante ter atenção à reação das outras pessoas. Muita
gente aproveita o período de carnaval para festejar em ruas e avenidas, e costumam, nessas ocasiões, ficarem
mais desatentas. Outro risco são os motoristas alcoolizados, que mesmo sabendo ser essa uma prática proibida,
ainda se arriscam em dirigir.

Dicas de Segurança para o Carnaval
1- Se beber não dirija. Vá de táxi ou de transportes públicos.
2- Evite se meter em brigas de ruas.
3- Use roupas leves e confortáveis e de cores claras.
4- Use sandálias leves e confortáveis para evitar bolhas e ferimentos nos pés.
5- Não utilize relógios caros, anéis, brincos, pulseiras ou correntes de ouro; deixe suas jóias em casa.
6- Leve apenas um documento original com foto e sua carteira do convênio médico caso possua.
7- Deixe talões de cheques e cartões de crédito em casa, leve apenas o dinheiro trocado que pretende gastar, ou seja
nada de exageros.
8- Se alguém se sentir mal perto de você chame um policial.
9- Se levar seus filhos com você esteja atento para não os perder de vista, identifique-os com pulseiras ou crachás
plastificados contendo seu nome, e o seu telefone.
10- Se encontrar uma criança perdida chame um policial.
11- Tome conta do seu copo ou latinha de bebida, evite deixa-lo sozinho; caso aconteça de esquecer-se da sua bebida
em algum canto não volte a toma-la; compre outra e abra você mesmo.
12- Haja sempre com simpatia e cordialidade, porém esteja atento a atitudes suspeitas.
13- Alimente-se com moderação, prefira comidas leves e evite o excesso de bebida alcóolica.
14- Beba muita água mineral e sucos de frutas naturais.
15- Utilize protetor solar mesmo que não vá a praia e mesmo que o dia esteja nublado.
Férias
¤ Déia
¤ Rodrigo
¤ Eduardo (Lins)

Aviso aos Funcionários
ATENÇÃO
Estamos trabalhando há 05 dias sem acidentes. Último acidente
ocorrido foi em 26/01/2015. (sem vítimas).

Aniversariantes do Mês
¤ 14/02 - Marcos (logística)
¤ 18/02 - Janaina
¤ 20/02 - Camila
¤ 26/02 - Régis

A venda de papelão e palletes rendeu no mês R$ 182,50.
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