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Cerca de 300 motoristas de carreta foram
impactados pela ação.

Objetivo
No Dia do Caminhoneiro, comemorado em dia 30 de junho, a Santos Brasil
ofereceu orientações sobre saúde aos seus profissionais caminhoneiros.
A empresa sabe que os profissionais poderão contribuir ainda mais com as
ações do Programa Na Mão Certa à medida que sua saúde for olhada com
atenção redobrada.
Com esse objetivo foram realizadas abordagens preventivas com
orientações sobre saúde e postura ao volante. Além disso foi realizada uma
Blitz na entrada do Terminal de Contêineres da empresa onde os motoristas
receberam a cartilha do Programa Na mão Certa que trata do tema “A
Saúde do Homem” .

Ações realizadas

Blitz – entrega do CD e cartilha PNMC sobre a Saúde do Caminhoneiro.
Palestra com fisioterapeuta, onde o mesmo abordou os problemas de coluna e
sobre a postura adequada para dirigir.
Manual com exercícios para alongamento dos motoristas – antes, durante e após
o serviço.
Distribuição da cartilha PNMC sobre a Saúde do Caminhoneiro e uma mala
dobrável (brinde) para as viagens.

BLITZ
A cartilha foi entregue aos motoristas que chegavam em nosso Gate, onde
também eram orientados sobre o Programa Na Mão Certa e parabenizados pela
seu dia.
ABORDAGEM PREVENTIVA
A empresa convidou o fisioterapeuta, André Costacurta, que abordou o tema
”Cuidados com a coluna e postura adequada no caminhão”. O
fisioterapeuta explicou exercícios simples que irão contribuir com a
prevenção de dores e desconfortos causados pelos longos períodos na
estrada.

Resultados esperados
 Promover conscientização para que os motoristas tornem – se
agentes de combate à exploração sexual infantil nas
estradas;
 Alertar os motoristas da empresa e agregados, sobre
cuidados com a saúde e fatores de risco nas estradas.

Resultados alcançados
Mais de 200 caminhoneiros (terceiros, agregados e
contratados) foram impactados pela ação realizada nos
Centros de Distribuição (CD) em São Bernardo do Campo,
Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros (CLIAs) do Guarujá
e Santos e no Tecon Santos.

Monitoramento e
Avaliação
Entrevista
Entrevistar os multiplicadores
responsáveis pela ação em
cada unidade e extrair
informações sobre a reação
dos caminhoneiros abordados.

Coleta de dados
Consultar as áreas operacionais e
averiguar a quantidade de
caminhões que entraram e
saíram dos Gates nas datas da
ação.

Dicas importantes
Pontos Fortes
 Grande participação e interação entre os motoristas
na palestra.
 Abordar temas de interesse e importância para o motorista.
Pontos Fracos
 Dificuldade para aplicar a pesquisa sobre o Programa Na Mão Certa no
momento da ação.
 Dificuldade de atingirmos os 100% dos nossos motoristas na ação
devido a demanda de viagens.

Conclusão
As
campanhas
relacionadas
à
disseminação
dos
compromissos do Pacto Empresarial proporcionam à
empresa a possibilidade de disseminar os conceitos e ações
de combate a exploração sexual infantil nas estradas, além
de informar sobre assuntos relacionados ao dia a dia dos
funcionários, como saúde e meio ambiente.
Com o objetivo de promover a conscientização e de melhorar
a qualidade de vida de seus funcionários, a Santos Brasil
incluiu o tema saúde em sua ação em Comemoração do Dia
do Caminhoneiro, visando alertar sobre os riscos
relacionados à postura inadequada de seus motoristas no
trabalho.
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