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Palestra gratuita para profi ssionais de condomínio.

A Atlas Schindler oferece gratuitamente palestras para profi ssionais de condomínios sobre elevadores, escadas e 
esteiras rolantes, dicas de uso correto e o que fazer em situações de resgate de passageiros. Um certifi cado de 
participação personalizado é entregue ao fi nal da palestra. Confi ra abaixo algumas importantes dicas:
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Acesse o QR Code ao lado e saiba mais.

Atenção ao entrar e sair do elevador! Verifi que se 
o equipamento encontra-se no andar e se não há 
degrau entre a cabina e o pavimento.

Não interrompa o fechamento da porta com 
a mão. Chame o elevador na botoeira de 
pavimento e aguarde a sua chegada.

Quando possível, carregue seu bichinho no 
colo. Caso não seja possível, utilize a coleira. 
Para os gatos, a melhor opção são as caixas de 
transporte específi cas.

No caso de parada repentina do equipamento, 
aguarde calmamente o resgate, que deve ser 
realizado pelo técnico de manutenção da empresa 
responsável ou pelo Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar.

Adultos e crianças devem sempre segurar 
no corrimão.

Nunca sente nos degraus. É perigoso.

Jamais pise nas laterais dos degraus ou no vão 
entre os rodapés e os degraus.

Cuidado com vestidos e saias longas para não 
enroscar nos degraus.

Transporte seu animal de estimação no colo, 
jamais nos degraus. Se isso não for possível, 
prefi ra os elevadores. Para os gatos, a melhor 
opção são as caixas de transporte específi cas.

Agende pelo número 0800 055 1918 – Opção 4.

Dicas elevador: Dicas escadas e esteiras rolantes:


