OUTUBRO/2015
AGOSTO/2020

Acesse o Aqua News na Internet: www.aqualub.com.br

Dicas - SPPA

CONDUTOR CONSCIENTE – DIREÇÃO SEGURA
Um condutor consciente, vai além de seus direitos e deveres. É preciso colocar em prática a direção segura e compreender que o trânsito é um espaço de
convivência social, ou seja, significa dizer que ele não pertence só a nós. Assim como nós, os outros também estão querendo utilizar o espaço que lhes é de direito!
No trânsito não podemos deixar as fortes emoções como a raiva e o medo, fazerem parte do nosso dia a dia, elas interferem na nossa capacidade de pensar,
perceber e de agir frente a algumas situações do nosso cotidiano, como por exemplo os congestionamentos, imprudências, e a falta de educação de outros
condutores. Dessa forma, sempre que passar por alguma situação de conflito ou estresse no trânsito, coloque em prática a boa conduta, seja empático, tenha
flexibilidade e mantenha seu controle emocional.
Não deixe que a falta de educação, e senso de coletividade de alguns condutores interfira na sua viagem. Relacione-se no trânsito de forma saudável e cuidadosa,
promova a paz.
Preste atenção em algumas dicas para que você não fique estressado na sua viajem.
- Saia com antecedência de casa
- Procure caminhos alternativos, evitando grandes avenidas
- Procure ouvir música calma e relaxante, em volume condizente
- Conte até dez, não responder a insultos, e não faça gestos obscenos, não descarregue sua ira nos outros
- Procure ser mais tolerante com as barbeiragens ou até mesmo com as imprudências dos outros motoristas
- Evite revidar, xingar, respeite os pedestres, eles estão desprotegidos em relação a você
- Aproveite o trânsito parado para planejar sua próxima férias
- Evite manter o pé fixo na embreagem e faça exercícios com os pés

Lembre-se que nem sempre o estresse vem de algo externo. Pode ser seu modo de pensar.

Aniversariantes do Mês

Férias
ATENÇÃO
¤ Claudete (cobrança)
¤ Daniel (logística)
¤ Gisele (logística)

Estamos trabalhando há 92 dias sem acidentes de trânsito.
Último acidente ocorrido foi em 28/04/2020.

¤ 10/08 - Lena (recepção)
¤ 11/08 - Thiago (diretor)
¤ 15/08 - Gilberto (vendedor)
¤ 16/08 - Willians (vendedor)

Nosso recorde é de 480 dias.
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