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Editorial
A ação Faça a Coisa
Certa chegou este ano à
6ª edição e a cada ano
podemos constatar que
estamos conseguindo
atingir mais pessoas, com o apoio de clientes/
parceiros.
Nosso objetivo é alertar os pais e conscientizar
as crianças sobre como interagir no dia a dia
com os elevadores e as escadas rolantes,
meios de transporte cada vez mais comuns,
principalmente para aqueles que moram em
condomínios e frequentam shopping centers.
É importante ressaltar que, apesar da
vida corrida, a segurança das pessoas que
amamos é nosso bem maior. Então, não custa
nada tomar cuidado quando estiver com uma
criança pequena passeando no shopping ou
mesmo com os mais crescidos que gostam de
se aventurar pelas escadas rolantes.
A conscientização sobre a importância de um
ato seguro é nosso objetivo e contamos com
a colaboração de todos que queiram replicar
esta ação. Contem conosco!

Ação sensibiliza crianças e pais
Orientar as crianças e conscientizar os pais sobre o comportamento seguro
e correto no uso de escadas rolantes e elevadores. Esse é o objetivo da ação
educativa Faça a Coisa Certa que a ThyssenKrupp Elevadores promoveu no
dia 5 de outubro, pelo 6º ano consecutivo.
A empresa contou com a parceria de 42 shopping centers localizados em
27 cidades de 14 Estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito
Santos, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
A ação foi um sucesso entre crianças, pais e responsáveis que receberam as
equipes com muita atenção e carinho. A população em geral foi sensibilizada
sobre a importância de um ato seguro ao utilizar escadas rolantes e elevadores.
Mais de 42 mil crianças levaram para casa o gibi “As aventuras do SUPER
ZERO & Zug”.

Boa leitura,
Sérgio Martins Cardoso
Vice-presidente de Serviços
da ThyssenKrupp Elevadores

Opinião
A ThyssenKrupp Elevadores assina 54 equipamentos instalados no RioMar Shopping, situado na Bacia do Pina, zona sul do Recife, em
Pernambuco. São 21 elevadores, sendo quatro panorâmicos e 33 escadas rolantes, o maior volume já instalado no estado pernambucano
em um mesmo local e em uma única etapa. Para atender o grande fluxo de pessoas que circulam diariamente pelo espaço e garantir o
bom funcionamento dos equipamentos, a empresa mantém, diariamente, técnicos residentes que são responsáveis pela manutenção
preventiva e corretiva das máquinas. E, com o objetivo de auxiliar o shopping nas ações de caráter preventivo, a ThyssenKrupp Elevadores
promoveu uma palestra sobre uso correto de escadas rolantes para os funcionários do RioMar que trabalham diretamente com a
prevenção de acidentes. Houve também outra palestra, organizada pelo marketing do shoppping, para os clientes, usuários frequentes
das escadas rolantes. De acordo com Denielly Halinski, Gerente de Marketing do RioMar Shopping, 192 colaboradores das áreas de
segurança, brigada, manutenção, estacionamento, limpeza e recepção participaram do evento, que destacou as principais dicas de uso
correto, além de abordar a função de peças e componentes do equipamento.

Fique por dentro
Conheça os materiais educativos e lúdicos que integram a ação da ThyssenKrupp Elevadores.

Fotos:
Divulgação

A revista em quadrinhos ensina de forma lúdica e divertida o que
é certo e errado ao usar escadas rolantes e elevadores. Faça o
download do gibi: www.thyssenkruppelevadores.com.br/site/
assistencia-tecnica/pdf/Gibi.pdf
Para os mais crescidinhos, o game Faça a coisa certa é a opção
mais interessante. Ele testa os conhecimentos da garotada e

possui um ranking de pontuação que o participante pode
acompanhar e publicar no Twitter. Faça o download e
participe! www.thyssenkruppelevadores.com.br/jogo
Outro material disponível é o vídeo, onde o personagem
Zug ensina as pessoas a usarem corretamente o elevador.
Para assistir acesse: www.youtube.com/SeuElevador.

Aprenda o que é certo e errado!
Elevadores

Escadas Rolantes
não se apoie
sobre o corrimão

não se sente nos
degraus da escada

não transporte
carrinhos ou similares

não corra ou suba
no sentido contrário
ao fluxo da escada
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