POLÍTICA DE SEGURANÇA EM ESTRADAS
Dada a natureza dos trabalhos realizados pela Workship do Brasil Ltda, viagens de carro são recorrentes.
A Workship do Brasil Ltda implementa assim sua política de segurança em estradas conforme os termos
abaixo descritos:
Ao iniciar uma viagem a trabalho:
• Colocar e ajustar cintos de segurança, espelhos retrovisores e encosto de cabeça antes da partida;
• Faróis baixos acesos, mesmo durante o dia;
• Manter-se preferencialmente na pista da direita;
• Praticar velocidade compatível e respeitar o limite de velocidade estabelecido para a via;
• Estar sempre alerta à velocidade máxima permitida em estradas secundárias e povoados;
• Não atender ou usar o celular dirigindo. havendo necessidade, encoste;
• Verificar travamento de portas e capô antes da saída;
 Não fumar dentro do veículo;
• Atenção com animais e pessoas
• Fazer paradas técnicas em viagens longas, a cada hora dirigindo, uma parada;
• proibido dar carona;
• O veículo é de uso exclusivo da Workship do brasil ltda - proibido o uso para fins particulares;
• Em caso de acidente comunique imediatamente através dos telefones abaixo, informando o local e a
gravidade do fato:
(21) 2516-5232
(21) 98333-2488
Previnir é melhor do que remediar:
 Atitudes preventivas (prever a atitude do outro);
• Conhecer as leis de trânsito (direitos e deveres);
• Conhecer o trajeto que irá seguir;
• Segurança veicular = manutenção preventiva;
• Ter atenção no trânsito = pedestre/condutor;
• Habilidade para efetuar manobra com segurança;
• Educação e respeito ao próximo = cidadania
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