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Pequenos detalhes que

fazem grande diferença!

Os locais onde os extintores 
estão colocados devem ter 
uma placa de identificação.

Instalações elétricas e 
painéis devem estar 

protegidos e fechados para 
evitar o manuseio 

inadequado ou acidentes.

Os equipamentos 
devem estar 

instalados de forma 
correta, sem o risco 

de caírem ou 
causarem curto 

circuito ou incêndio.

Mantenha somente peças 
e equipamentos em 

condições ideais de uso. 
Caso haja vazamento ou 

quebra, solicite o conserto 
ou a troca da 
peça/material.

Ao finalizar qualquer tipo 
de manutenção, recolha 
os materiais e destine 

para o REVIVA o que for 
reciclável ou encaminhe 

para descarte.







Todos sabemos da importância de uma 
direção defensiva, mas, não é isso que 

observamos quando nos deparamos com 
os dados de acidentes e mortes no trânsito.

“Apesar da pandemia que restringiu o número de circulação de 
veículos foram registradas mais de 30 mil mortes no trânsito 

brasileiro em 2020.”

Conforme os dados do Ministério da Saúde, os motociclistas foram os que 
mais perderam a vida nas vias e rodovias do Brasil. Foram 10.873 mortos 
nessa condição. Em seguida estão os ocupantes de automóveis (6.302) e 

os pedestres (4.338). A faixa etária mais vulnerável, segundo os dados, 
está entre 20 e 49 anos.

Fatores que contribuem
para o aumento do número

de acidentes:

Fazer o uso da 
velocidade acima do 

limite permitido;

Desatenção à sinalização, 
desrespeito às faixas 

de pedestres e ciclistas;

Utilizar o celular enquanto 
está dirigindo.

Ingestão de bebida 
alcóolica e/ou 

drogas;

Descaso para o uso do 
cinto de segurança;

Só teremos diminuição nessa taxa de mortalidade, 
quando todos tomarem consciência da importância 

da prevenção e cuidados. 

Educação é tudo!
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