
Férias Aniversariantes do Mês

¤ 19/12 - Alexsandra (telemarketing) 

¤ 26/12 - Nilton (vendedor)

¤ Adilson (vendedor)

¤ Daniel (vendedor)

¤ Beto (supervisor)

¤ Willian (vendedor)

¤ Amanda (faturamento)
¤ Thalita (telemarketing)

ATENÇÃO

Estamos trabalhando há  sem acidentes. 56 dias
Último acidente ocorrido foi em 04/10/2019. 

(sem vítimas)
Nosso recorde é de 480 dias.
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Direção segura nas férias e feriados de final de ano

O fim de ano já está aí e as compras de Natal já estão sendo antecipadas. Quando chega esta época do ano, as pessoas ficam 
apavoradas e bastante ansiosas pois já começam a pensar em presentes, viagens e ceias. O planejamento das férias já 

começa a ser sondado e muita gente espera pelos descontos especiais. Mas, um aspecto que vem preocupando muito é a 
segurança no trânsito neste período do ano.

O sinônimo de Natal e Ano Novo é de felicidade, família e realizações. Entretanto, deve-se ter em mente que ao sair para viajar ou 
para visitar parentes, é primordial dirigir cautelosamente, pois nem sempre os condutores estão atentos à esta questão, 
principalmente depois das festas. 

Cuidado na direção!

Fazer uma direção defensiva só tende à assegurar que você e sua família chegarão no destino bem, sem estragar a comemoração 
de ninguém. Por isso, é recomendado que antes de sair para as festas, o motorista faça a manutenção preventiva de seu veículo 
para evitar problemas.

Sabe-se que este período do ano é bastante atribulado e corrido, entretanto, precisamos tomar cuidados na hora de dirigir. Aliás, se 
você já está pensando em viajar com a família para outro destino, é mais que obrigação verificar se o veículo está em condições 
perfeitas para a viagem. O problema é que várias pessoas deverão fazer o mesmo que você, então agende, o mais breve, a revisão 
do seu carro!

Planeje!

Um dos erros mais comuns é não planejar com antecedência as viagens. Não tem problema em querer fazer uma surpresa, porém é 
preciso segurança para chegar até o destino com tranquilidade. A direção defensiva é fundamental.

Um outro cuidado é verificar a situação das estradas, antes de sair de casa, para descobrir novos caminhos mais seguros (consulte 
informações com a PRF ou os órgãos executivos rodoviários). Se a viagem for muito longa, também é necessário realizar paradas 
para que o motorista se restabeleça e possa continuar a viagem descansado. O segredo é não ter pressa.

Checklist

E, antes de sair de casa, refaça tudo para ver se você não se esqueceu de nada. Leve o documento obrigatório do carro (CLA – 
mesmo CRLV) e também a CNH com você e sempre tenha em mãos os números de telefone de emergência, porque todo cuidado é 
pouco. Se você não sabe os números, segue alguns deles:

· Polícia Rodoviária Estadual: 198

· Polícia Rodoviária Federal: 191

· Corpo de Bombeiros: 193

É obrigação do motorista praticar uma direção defensiva para garantir a segurança e a vida da sua família e dos demais usuários da 
via. Tome o devidos cuidados ao ir viajar e aproveite as festas de fim de ano com segurança e paz.

COMUNICAMOS QUE, EM RAZÃO DAS FESTIVIDADES 

DE FINAL DE ANO, A AQUARIUS ENTRARÁ EM RECESSO 

A PARTIR DO DIA , RETORNANDO ÀS 24/12

ATIVIDADES NORMAIS NO DIA .02/01/2020


