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seu elevador.

Editorial.

Sobe e desce com
segurança.

As estatísticas indicam que o elevador
é um dos meios de transporte mais
seguros do mundo, levando-se em conta
a demanda que atende. Por dia, milhares
de pessoas no mundo precisam de
elevadores para realizar tarefas básicas
como sair de casa e trabalhar. Por trás
dos baixos índices de acidentes está
um conjunto de fatores que vão desde
projetos que primam pela segurança até
e, principalmente, pela manutenção adequada do elevador ao
longo de sua vida útil.
Ter um elevador thyssenkrupp é sinônimo e garantia de
qualidade. Além da realização de testes em todos os itens do
elevador na fábrica, investimos em novas tecnologias que são
aliadas na busca por equipamentos mais eficientes e seguros.
Mas, outros cuidados precisam ser observados para que o
desempenho do equipamento não seja prejudicado nem cause
danos aos usuários. Nesta edição, chamamos sua atenção
para a importância da manutenção mensal do cabo de aço,
componente importante para o funcionamento do elevador.

Você sabe como funciona o elevador?
Já teve curiosidade em pesquisar
como ele sobe e desce com
segurança?
Em linhas gerais, o elevador
é composto por quatro partes
importantes: a cabina, onde viajamos;
a máquina ou o motor, que movimenta
a cabina; o contrapeso, que faz o
sistema de balanço com a cabina; e o
cabo de tração, que sustenta a cabina.
É da perfeita harmonia entre eles que
o elevador funciona.
Para sustentar a cabina do elevador
são necessários no mínimo três cabos
de aço. Mas a quantidade varia e pode
chegar a até 16 cabos, dependendo do
modelo da máquina de tração. Se um
cabo se romper, os outros conseguem
suportar o peso da cabina, garantindo
a segurança de quem viaja de elevador.

Sérgio Viegas, Diretor de Serviços da área de negócios Elevator Technology da
thyssenkrupp para o Brasil

Você sabia?

Opinião

É melhor prevenir.
O cabo de tração é um dos itens que precisam de uma
atenção especial por parte dos técnicos durante a manutenção
preventiva do elevador.
Composto por fios de aço e fibra com lubrificantes, o cabo pode
apresentar problemas comuns como corrosão e desgaste dos
fios.
A vistoria periódica dos cabos deve ser realizada mensalmente.
Quando for necessário, o correto é substituir preventivamente
todos os cabos e não apenas um, garantindo assim, o equilíbrio
do conjunto de tração do elevador.
Fios de aço partidos são sinais de que o cabo precisa ser
trocado para que a segurança seja garantida. O técnico de
manutenção também deve avaliar o risco de corrosões internas

Planeta verde

Não desperdice esta ideia.
Segundo a FAO – Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura, 24% dos alimentos produzidos
mundialmente vão para o lixo. São 1,3 bilhão de toneladas por
ano, montante que daria para alimentar 28,5% da humanidade,
o que equivale a dois bilhões de pessoas.
A perda do alimento ocorre desde sua produção, manuseio
e distribuição, no entanto, o consumo responde por 35% do
desperdício. É possível mudar esta triste realidade, mudando
alguns hábitos.
• Faça compras com mais frequência; deste modo, irá adquirir
somente o necessário e evitará o estoque de alimentos que
acabam se deteriorando.
• Aproveite ao máximo os alimentos. Cascas de frutas e
sementes podem ser utilizadas em saladas, sucos nutritivos e
pratos gourmet.
• Não descarte alimentos machucados ou com manchas. Corte
estas partes e aproveite as sobras.

Para conferir mais dicas, acesse o
site: www.akatu.org.br
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Alexsandra Alves de Carvalho, Gerente da
Filial Goiás e Joaquim Estevam de Barros,
Síndico do condomínio

O Condomínio Empresarial
The Prime Tamandaré Office,
situado no bairro Setor Oeste,
em Goiânia (GO) recebe
em média 2.230 pessoas
diariamente. Para oferecer
segurança e conforto ao
público, nove elevadores
atendem o edifício. A
thyssenkrupp é responsável
pela manutenção mensal
preventiva para manter os
equipamentos em dia e,
quando necessário, envia
um técnico ao condomínio
para manutenções corretivas.
Joaquim Estevam de Barros,
síndico do condomínio,
elogia a parceria com
a empresa e destaca a
atuação ágil e eficiente
da gerente Alexsandra
Alves de Carvalho e de sua
equipe no atendimento dos
chamados. “Temos liberdade
e contato direto com todos os
profissionais da thyssenkrupp,
que atendem prontamente
ao condomínio para sanar
as eventuais correções nos
equipamentos”, ressalta
Estevam.

