Programa
Rumo Seguro

Motorista, esta cartilha é para sua família
Todos os dias, os motoristas da DPA responsáveis
pela operação de coleta de leite nas fazendas
da DPA rodam o equivalente a uma volta e meia
na Terra.
Você faz parte desta equipe e, pensando em você
e em sua família, a DPA criou o Programa Rumo
Seguro. Com esta iniciativa, queremos valorizar
as ações relacionadas a segurança e, para isso,
queremos o envolvimento de toda a sua família.
Neste programa, queremos que seus familiares
participem, cobrando de você, motorista que
coleta leite nas fazendas, a volta para casa com
segurança depois de um dia de trabalho.
Portanto, esta cartilha é dirigida a pais, esposas,
filhos e irmãos dos motoristas. Nela, mostraremos
o seu dia a dia e o seu papel na coleta de leite, e,
principalmente, o quanto são importantes suas
ações em prol da segurança.

Você, que é da família do motorista da DPA,
conheça aqui o serviço de coleta de leite e
entenda porque a segurança é tão importante
no trabalho dele. Assim, você contribui para
que ele volte sempre em segurança para casa.

Sou um motorista da coleta de leite.
começo meu dia de trabalho saindo
com o caminhão rumo às fazendas
produtoras de leite da dpa.

A caminho das fazendas, sigo com muita atenção. Estou
sempre pensando em fazer um bom trabalho e na minha
família, que me espera em casa no final do dia.

Cheguei na primeira
fazenda do meu
roteiro. Aqui sou
o responsável por
coletar o leite de
forma adequada.

olá,
bom dia! vamos
analisar o leite para que
eu possa coletá-lo.

Antes de coletar o leite realizo o teste de álcool para verificar se
o leite pode ser coletado. Após esse teste, verifico a temperatura do
leite para garantir que o leite está bem gelado. Se tudo estiver em
conformidade, coleto amostras para análises do leite e em seguida
carrego o leite no caminhão.

Depois de quatro horas trabalhando,
paro para descansar. preciso
Respeitar minha rotina de descanso e
o meu horário de trabalho, pois só
assim garanto a minha segurança.
Volto ao trabalho com
a energia renovada.
Dirijo com cuidado,
sempre respeitando os
limites de velocidade e
as leis de trânsito. estou
pronto para continuar
a coleta do leite.

A direção segura não é importante só para mim, e sim para todas as
pessoas que estão ao meu redor, que também têm suas famílias.

meu caminhão
é muito
grande. Por
isso, preciso
ter atenção
redobrada e
também cuidado
e respeito com
todos, sempre.
Depois de muito
trabalho seguro,
chego de volta à
fábrica da DPA/Nestlé
para entregar o
caminhão carregado
ao meu colega
manobrista. A partir
daí, o leite que coletei
vai para a fabricação
de produtos, que
serão consumidos por
mim, por minha família,
e por pessoas de todo
o brasil.

bom
descanso!

Chegar em casa no fim do dia e ser recebido
com carinho é muito gratificante.

papai!
Estava esperando
você!

Estar em casa com
a minha família é
motivo de alegria e
satisfação. nestas
horas penso em
como é importante
trabalhar com
segurança.

boa
noite, querida!

Dormir bem e levantar descansado também garante a minha segurança
em um novo dia de trabalho. e é assim que encerro meu dia!

Rumo Seguro: você que é da família
do motorista da DPA, participe!
Ajude-nos a contribuir para a segurança do seu
pai, marido, filho ou irmão. Peça que ele respeite
as normas do programa Rumo Seguro, que são:
• Não ultrapassar o limite de velocidade;
• Respeitar as rotinas de descanso;
• Depois de um dia de trabalho, descansar bem
para iniciar um novo dia;
• Respeitar as leis de trânsito e a vida; e
• Voltar para a família, pois você precisa dele.

Rumo Seguro: motorista, lembre-se
sempre destas palavras:
Não corro!
Não avanço semáforo vermelho!
Não ultrapasso em faixa contínua!
Não cometo infrações!
Quando estou cansado, descanso!
Quando vejo um perigo, reduzo a velocidade!
Quando dirijo, redobro a atenção!
Respeito às leis de trânsito!
Sou Rumo Seguro!
Volto para minha família em segurança!
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