
Printing: 
Your printer might not print the 
same way our printers do, so 
make sure to try a couple of 
test prints. If things aren’t 
aligning quite right, experiment 
with the Scale to Fit Paper 
setting. It’s located in the Print 
dialog – just click Full Page 
Slides to get to it. 

And did you notice we made 
fold marks for you? They are 
really light, but if you don’t like 
them showing on your 
brochure, click View, Slide 
Master, and delete them 
before you print. 

Customizing the 
Content: 
If you need more placeholders 
for titles, subtitles or body text, 
just make a copy of what you 
need and drag it into place. 
PowerPoint’s Smart Guides will 
help you align it with everything 
else. 
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“O grau de satisfação dos 

nossos clientes e 

fornecedores, internos e 

externos, traduzirá sempre 

o nosso compromisso em 

assegurar uma melhoria 

contínua na qualidade em 

tudo que fazemos.” 
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ORIENTAÇÕES PARA 
VISITANTES 

Legenda:  

       Ponto de encontro 

        Saída de emergência                          Biruta  
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1. Coloque o respirador no rosto, 

apoiando primeiro o queixo e depois o 

nariz, e posicione o elástico superior 

sobre a cabeça. 

2. Encaixe os elásticos inferiores ligando 

as presilhas atrás do pescoço. 

3. Puxe as extremidades dos elásticos 

superiores e inferiores, para fazer o 

ajuste do respirador ao formato do 

rosto. 

4. Teste de Pressão Positiva  

Coloque a mão sobre a válvula de 

exalação e respire normalmente. O 

respirador deverá se expandir, não 

havendo escapamento de ar. 

5. Teste de Pressão Negativa  

Coloque as mãos sobre os filtros e 

aspire. O respirador deverá comprimir 

sobre o rosto, sem que haja 

vazamento.  

• Mantenha o crachá de visitante sempre 

visível; 

• É obrigatório o porte da máscara de fuga 

durante sua permanência na empresa; 

• É proibida a entrada com trajes inadequados, 

como chinelos, sandálias abertas, bermudas, 

camiseta-regata, entre outros; 

• Jogue o lixo nos cestos apropriados  

(plástico, papel e papelão, rejeitos, etc.); 

• Obedeça rigorosamente às orientações das 

placas de segurança; 

• O calçado feminino deverá ser preso ao 

calcanhar, com salto máximo de 5 cm de 

altura e 3 cm de largura; 

• Em caso de sofrer algum acidente pessoal 

dentro da empresa, dirija-se imediatamente 

ao posto médico da Deten para atendimento; 

• Fume apenas nos locais permitidos; 

• É proibido o acesso às unidades operacionais 

sem prévia autorização; 

• Use os Equipamentos de Proteção Individual 

– EPIs obrigatórios, conforme a sinalização 

de segurança; 

• Quando o acesso for através de veículo 

automotor, é obrigatória a instalação de 

corta-chama na descarga. 

CONDIÇÕES DE ACESSO ÀS UNIDADES 

• Ao ouvir o alarme de emergência, 

mantenha-se calmo, não corra e siga as 

instruções: 

1. Caso esteja a caminho da área 

visitada, retorne em passos rápidos à 

portaria ou peça instrução ao 

empregado que estiver mais próximo; 

2. Estando na área visitada, siga as 

instruções do empregado que está no 

local; 

• Em cada área da empresa existem pessoas 

treinadas para coordenar a evasão segura 

de todos. 

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

SITUAÇÃO SOM EMITIDO 

SINALIZAÇÃO SONORA 

EMERGÊNCIA INTERMITENTE 

TESTE FINAL   
DE EMERGÊNCIA CONTÍNUO 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

RESPIRADOR DE FUGA 


