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Os 9 itens mais importantes para a segurança

Férias Aniversariantes do Mês

¤ 02/09 - Daniel (logística) 

¤ 03/09 - Gisele (logística)

¤ 07/09 - Adilson (vendedor)

¤ Déia (financeiro)

¤ Gisele (logística)

¤ Faria (vendedor)
¤ 08/09 - Marcelo (logística)

¤ 10/09 - Reginaldo (vendedor)

¤ 14/09 - Emerson (logística)

¤ 14/09 - Carlos Eduardo (vendedor)

¤ 28/09 - Sérgio (logística)
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ATENÇÃO

Estamos trabalhando há  sem acidentes. 470 dias
Último acidente ocorrido foi em 18/05/2018. 

(sem vítimas)

Esse é nosso novo recorde!
Antes ele era de 249 dias.

¤ 30/09 - Carla (TI)
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Sabemos que os fabricantes de automóveis estão sempre buscando se 
atualizar e criar ferramentas de segurança para os passageiros e 
condutores. Vamos conhecer então os 9 itens que são importantes 
para a sua segurança.

 1.Freio de Estacionamento 2.Espelho

 3.Buzina   4.Luzes

 5.Estepe   6.Ferramentas

 7.Pneus   8.Limpador de para-brisa

 9.Cinto de segurança

1. Freio de Estacionamento

Mais conhecido como freio de mão, este freio serve para quando 
estacionar o seu carro, ao acionar o freio, impedirá que o veículo ande 
sozinho. Então o uso dele também é importante para a segurança de 
todos e obrigatório em lei. Inclusive, desde 2014 todos os carros que 
saem das fábricas no Brasil, são obrigados a conter Freios ABS e airbag 
duplo. Tudo para uma melhor segurança para você condutor e para seus 
passageiros. 
2. Espelho

Os espelhos que ficam ao lado das portas e o retrovisor devem ser 
trocados caso quebrem. Assim você não corre risco quando estiver no 
trânsito e também não será multado.

3. Buzina

Tem alguns veículos que possuem uma buzina digamos um pouco 
irritante quando se escuta. Mas isso não vem ao caso, o negócio aqui é a 
buzina estar funcionando não interessa o som dela.

4. Luzes

As setas dianteira e traseira precisam funcionar corretamente. As luzes 
de ré, as luzes de freio, o farol (luz baixa e luz alta) e a sinaleira. Todos 
esses itens de luzes devem ser sempre checados. 

5. Estepe

A estepe (pneu) do seu carro precisa estar em condição boa. Caso você 
precise trocar o pneu, este, tem que estar calibrado e balanceado. Então 
não se esqueça, mais um item importante de ser verificado antes de sair.

6. Ferramentas

Você está andando com seu carro e do nada seu pneu estraga. Você vai 
precisar de ferramentas para arrumar. As ferramentas são: Triângulo para 
sinalização enquanto faz a troca do pneu, o macaco e uma chave de roda, 
tudo em bom estado.

7. Pneus

Como saber se já é a hora de trocar ou não o seu pneu? A sigla TWI ou um 
triângulo poderá ser encontrado na lateral do pneu. Se você ver que o 
ponto num dos sulcos já está batendo no chão, é a hora de trocar. Fique 
atento, se não trocar e seguir andando com ele assim, você não estará em 
segurança dentro do seu veículo.

8. Limpador de para-brisa

Um limpador em más condições impede que o condutor enxergue de 
maneira clara. Principalmente em dias de chuva, por isso, se o limpador 
mostrar defeitos no uso, troque-o na mesma hora.

9. Cinto de segurança

Um item essencial, obrigatório e eficaz. Deve ser usado e também deve 
apresentar condições boas para uso, tanto os cintos da frente como os de 
trás. Certifique-se que o cinto não está em baixo do banco ou trancado 
dificultando para quem for usar.


