
USO DE VEÍCULOS
COMPARTILHADOS
Antes de utilizar os veículos e 
equipamentos como 
empilhadeiras e pá carregadeira, 
limpe bem com álcool 70% as áreas 
que possam estar contaminadas, 
como volante e câmbio.

Não esqueça: é obrigatório 
o uso de máscara.

Ao higienizar:
Cuidado ao manusear o álcool para evitar riscos de fogo e/ou 
choques. Certifique-se de que a máquina está desligada. Caso não 
seja possível, confirme se ela pode ser higienizada ligada.



DESCARGA
MANUAL
Ao descarregar materiais com a ajuda 
de outra pessoa, sempre utilize 
máscara. Assim, você evita que 
partículas de saliva tenham contato 
com o seu rosto.

Não esqueça: evite aglomerações.



DESCARGA
MANUAL
Ao descarregar materiais com a ajuda 
de outra pessoa, sempre utilize a 
máscara e o escudo fácil para evitar que 
partículas de saliva tenham contato 
com o seu rosto.

Não esqueça: evite aglomerações.



OPERAÇÃO
DE MÁQUINAS
Durante a operação dos equipamentos, 
respeite o distanciamento entre cada 
pessoa, assim você evita aglomerações.

Não esqueça: o uso de máscara é 
obrigatório.



OPERAÇÃO
DE MÁQUINAS
Antes de operar qualquer maquinário, 
ferramentas e painel, certifique-se de 
que o mesmo foi devidamente 
higienizado com álcool 70% ou, se 
preciso, faça você mesmo a limpeza.

Não esqueça: o uso de máscara é 
obrigatório.

70%

Ao higienizar:
Cuidado ao manusear o álcool para evitar riscos de fogo e/ou 
choques. Certifique-se de que a máquina está desligada. Caso não 
seja possível, confirme se ela pode ser higienizada ligada.



USO DE MISTURADOR
/ BETONEIRA
Quando for preciso alimentar o sistema 
de mistura do concreto, mantenha o 
distanciamento entre os colegas e evite 
aglomerações.

Não esqueça: o uso de máscara é 
obrigatório.



USO DE MISTURADOR
/ BETONEIRA
Quando for preciso alimentar o sistema 
de mistura do concreto, mantenha o 
distanciamento entre os colegas e 
sempre use máscara e escudo facial.

Não esqueça: evite aglomerações.



MOVIMENTO
DE MATERIAIS
Ao carregar as bandejas dos materiais 
produzidos, mantenha o distanciamento 
entre cada pessoa e evite aglomerações.

Não esqueça: o uso de máscara é 
obrigatório.



MOVIMENTO
DE MATERIAIS
Ao carregar as bandejas dos materiais 
produzidos, mantenha o distanciamento 
entre cada pessoa e evite aglomerações.

Não esqueça: o uso de máscara e 
escudo facial são obrigatórios.



CÂMARA ÚMIDA
Devido à natureza do ambiente, é 
essencial evitar aglomerações nessa área.
Quando possível, apenas um colaborador 
deve entrar para realização dos trabalhos.

Não esqueça: o uso de máscara é 
obrigatório.



Caro cliente,

Estamos controlando o fluxo de pessoas 
em nossos escritórios, por isso, pedimos 
desculpas pelos transtornos.

Nossos esforços são para a sua proteção 
e a de nossos colaboradores.

Aqui é obrigatório o uso de máscara.



Caro cliente,

Gostaríamos muito de dar um 
cumprimento mais saudoso e próximo, mas, 
devido à atual situação sanitária, estamos 
fazendo distanciamento social. É para a sua 
proteção.

Agradecemos a sua compreensão.

O uso de máscara é obrigatório.



Caro cliente,

Use este álcool em gel para higienizar as 
suas mãos durante a permanência em 
nosso escritório.

É para a sua proteção e a de nossos 
colaboradores.

Além disso, o uso de máscara é obrigatório.

Obrigado pela compreensão.



Aqui em nosso escritório, estamos controlando 
o distanciamento entre as pessoas.

É para a sua proteção e a de nossos 
colaboradores.

Além disso, o uso de máscara é obrigatório.

Obrigado pela compreensão.

ATENÇÃO



Mantenha o distanciamento 
entre os colegas de trabalho.
Assim, todos estamos protegidos.

Não esqueça: o uso de máscara 
é obrigatório.

ATENÇÃO


