9 de fevereiro de 2017

Tutorial para agendamento de coleta de cargas e regras de
segurança dentro da Paranapanema
Acesse o site www.paranapanema.com.br – Parceiros – Clientes – Sistema de Agendamento para
Coleta de Cargas

Vá em Movimentos - Agendamento Caminhões
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Selecione a planta desejada: Bahia ou São Paulo

A tela apresentará a quantidade de carga agendada na grade de programação

Dê um duplo clique sobre a quantidade
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Será exibida uma tela para preenchimento de dados obrigatórios para agendamento (preencher
todos os campos que estão realçados)

Após o preenchimento, clique em Salvar.
Seu agendamento foi concluído em nosso sistema!
Em caso de dúvida, entre em contato com o seu consultor ou diretamente em nosso Customer
Service.

Fique atento às nossas regras de segurança
Desde setembro de 2016, o Centro Reciclador (antigo COTM) da Paranapanema em Santo André
adotou novos procedimentos de segurança do trabalho para motoristas e ajudantes de empresas
terceiras que carreguem ou descarreguem material na unidade.
Em relação ao trabalho em altura, foi disponibilizado um trava-queda, dispositivo metálico instalado
no pátio de veículos do Centro Reciclador. A partir de agora, quando o veículo, com ou sem carga,
tiver mais de 2 (dois) metros de altura (grades da carroceria) e houver a necessidade de
movimentar a lona, o motorista ou ajudante da empresa terceirizada deverá utilizar um cinto de
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segurança preso no cabo do trava-queda – é imprescindível que o empregado terceiro sempre
traga seu próprio cinto de segurança.
Vale lembrar que, no caso de trabalho em altura, o motorista ou ajudante deverá ter concluído o
treinamento sobre a Norma Regulamentadora (NR) 35 – Trabalho em Altura, devendo trazer
consigo sempre uma cópia atualizada do certificado. O treinamento da NR 35, realizado pela
empresa empregadora e com no mínimo 8 horas de duração, deverá ter abordado: normas e
regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura; análise de risco e condições impeditivas; riscos
potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle; sistemas,
equipamentos e procedimentos de proteção coletiva; equipamentos de proteção individual para
trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso; acidentes típicos em
trabalhos em altura; condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de
resgate e de primeiros socorros.
Além do trava-queda, a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) abaixo passou a
ser obrigatória para a realização de qualquer atividade no Centro Reciclador. Por uma questão de
higiene, cada motorista e ajudante deverá trazer o seu kit, fornecido pelo seu empregador:

Recomendações importantes:
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•

Respeite sempre as regras e sinalizações de segurança fornecidas pela Paranapanema;

•

Não pratique qualquer ato que coloque sua integridade física em risco;

•

Após o término das atividades (movimentação da lona e de materiais), permaneça dentro
do veículo;

•

Nunca pule do veículo, mantendo sempre atenção e cuidado ao subir ou descer.

