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SOFTWARE DE GESTÃO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO É MAIS UMA OPÇÃO QUE SERÁ
OFERECIDA AO MERCADO, PELA 
RUMO ENGENHARIA



EXPEDIENTE

 A Rumo Engenharia em parceria com a JRS Computação desenvolveu uma nova ferramenta para o              
gerenciamento das Normas Regulamentadoras em Segurança e Saúde no Trabalho (NR’s): o Software de Gestão em 
Segurança do Trabalho - EHS Manager.

 Esta nova ferramenta tem como objetivo oferecer ao mercado uma forma eficaz, prática e centralizada no 
gerenciamento das Normas Regulamentadoras, com a organização de treinamentos, procedimentos e demais 
documentos exigidos, destacando-se, como exemplo, o gerenciamento dinâmico da Norma Regulamentadora de 
nº 10 - NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

 Com isso a informação não se perde, todos os dados ficam centralizados no software e você, gestor, pode 
ficar tranquilo quanto ao controle operacional da sua empresa.

 Consulte a opção de gerenciamento de outras NR’s. Venha fazer parte dessa revolução.

 Automatize sua empresa com nosso software de gestão, ideal para organizações que buscam uma solução 
completa em gestão, acompanhada de serviços personalizados de implantação, treinamento e acompanhamento.
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Opine! Participe também do nosso informativo enviando críticas,
correções ou sugestões para o email: newsletter@rumoengenharia.com.br

Rumo Engenharia lança Software de Gestão como ferramenta 
para auxiliar no gerenciamento da segurança do trabalho

DESTAQUE
CAPA

Software de Gestão em Segurança do Trabalho
da Rumo Engenharia (EHS Manager) 
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TREINAMENTOS

ACONTECE

- NR 5 (CIPA):
Itu - 9 a 13 de Novembro;

- NR 10 Reciclagem (Segurança em Instalações e
Serviços em Eletricidade):
Poços de Caldas - 18 e 19 de Novembro;

- NR 10 SEP Formação (Sistema Elétrico de
Potência):
Sorocaba - de 16 de Novembro a 17 de Dezembro;

- NR 35 (Trabalho em Altura):
Sorocaba - 5 de Dezembro;

 Confira alguns dos treinamentos realizados pela Rumo, na área de Segurança do 
Trabalho,  entre os meses de Novembro e Dezembro:

Rumo Engenharia de cara nova: repaginação do site e da área do 
cliente

Com o objetivo de modernizar suas ferramentas de comunicação, a Rumo Engenharia 
iniciará o ano de 2016 com a atualização de seu site e da área do cliente.

      
Com layout e estrutura mais modernos, o novo site irá 
interagir com os usuários de maneira muito mais 
dinâmica e inteligente, o que tornará a experiência 
divertida.

 Nele será possível conhecer diversas                          
informações sobre a empresa, seus produtos e serviços, 
ações que são realizadas, se atualizar através de notícias 
e artigos, ter acesso a galerias de fotos e vídeos, além de 
poder interagir através de formulários para contato.

 Por também ser responsivo, ou seja, se adaptará 
às várias plataformas de mídia, tais como computadores, 
tablets, notebooks e smartphones.

  Além disso, para os clientes de treinamentos, software de gestão e assessoria e consultoria, terá um novo 
espaço do cliente. Dentre as opções do acesso restrito há consulta aos certi�cados de treinamentos realizados pelos 
funcionários e realização de relatórios relacionados; login direto para o software; espaço para perguntas e respos-
tas, que serão interativas entre cliente e Rumo Engenharia; entre outras funções.
 
 O endereço é: www.rumoengenharia.com.br. Acesse a partir de Março e conheça!
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ACONTECE

 Cerca de 3/4 dos casos no mundo ocorrem em homens com mais de 65 anos. Quando diagnosticado e 
tratado no início, tem os riscos de mortalidade reduzidos.
  Como se prevenir?
 Uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais e com menos gordura, principalmente 
as de origem animal, ajuda a diminuir o risco do câncer. Especialistas recomendam pelo menos 30 minutos diários 
de atividade física, manter o peso adequado à altura, diminuir o consumo de álcool e não fumar.
  Homens a partir dos 50 anos devem procurar um posto de saúde para realizar exames de rotina. Os sintomas 
mais comuns do tumor são a dificuldade de urinar, frequência urinária alterada ou diminuição da força do jato da 
urina, dentre outros. Quem tem histórico familiar da doença deve avisar o médico, que indicará os exames 
necessários.
   A Rumo Engenharia apoia essa iniciativa!

Novembro Azul

O mês de novembro é internacionalmente dedicado às ações relacionadas ao 
câncer de próstata e à saúde do homem.

O câncer de próstata é o sexto tipo mais comum no mundo e o de maior incidência nos homens. As taxas      
      da manifestação da doença são cerca de seis vezes maiores nos países desenvolvidos.

Rumo Engenharia realiza sua SIPAT de 2015 com tema que envolve proteção da vida e          
valorização da segurança e encerra o ano com confraternização entre funcionários e               
parceiros

 Entre os dias 14 e 18 de dezembro de 2015, a Rumo Engenharia realizou sua SIPAT (Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes no Trabalho), com o tema “Proteja o que você tem de mais valioso: sua vida. Valorize a    
segurança”.  O mesmo foi escolhido em uma votação entre os funcionários que o elegeram como melhor frase.
 Para Juliana Andrade, estagiária de segurança, que criou a frase: “Tenho como crença que nada nesse 
mundo é mais importante que a própria vida e que ela vale muito. Devemos nos lembrar que nossa família nos 
espera todos os dias ao retornarmos do trabalho e por isso devemos sempre trabalhar com segurança.”
 A fim de trabalhar com os assuntos que abrangem o tema, durante a semana foram feitas palestras sobre 
Primeiros socorros; Alcoolismo e tabagismo; Stress e falta de atenção no trabalho; Segurança no lar e DST (Doenças 
Sexualmente Transmissíveis), além de dinâmicas referentes ao uso de EPI’s, ergonomia e um quiz sobre segurança 
do trabalho.
 O objetivo maior desse evento é lembrar a todos dos cuidados e prevenções que devem ser tomados no dia 
a dia do trabalho e estimular uma conscientização sobre a segurança para que acidentes sejam evitados ou, pelo 
menos, minimizados.

PROTEJA O QUE VOCÊ TEM DE MAIS VALIOSO:
SUA VIDA.
VALORIZE A SEGURANÇA.

TEMA
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Fotos da SIPAT - De 14 a 18 de Dezembro

 

Fotos da Confraternização - Dia 18 de Dezembro

 Foi realizada no dia 18 de Dezembro a confraternização da empresa entre seus funcionários, amigos e 
parceiros.

Palestra Primeiros Socorros
(Palestrante: Gilberto Domingues)

Palestra Alcoolismo
(Palestrante: Júlio César)

Palestra Stress e Falta de atenção
no Trabalho

(Palestrante: Élcio Briculi)

Palestra Segurança no lar
(Palestrante: Néder dos Santos)

Palestra DST - Doenças Sexualmente Transmissíveis
(Palestrante: Milton Ramos - Grupo Saúde e Prevenção)



ELÉTRICA
• Terceirização de Mão de Obra
• Montagem de Painéis
• Montagem e Manutenção Industrial
• Eficiência Energética
• Laudos Técnicos

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS
NAS ÁREAS DE ELÉTRICA E SEGURANÇA DO TRABALHO
Canais Rumo Engenharia

SEGURANÇA DO TRABALHO
• Treinamentos
• Software de Gestão em Segurança do Trabalho
• Assessoria e Consultoria
• Laudos para atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE

NOTÍCIAS

 O FiscCrea é um aplicativo para dispositivos móveis (mobiles) e se 
con�gura como um novo canal de comunicação entre as equipes de �scalização 
do Conselho e seus Inspetores e Conselheiros.

 Trata-se de um sistema de informações para cadastramento de 
empreendimentos, obras, eventos e ocorrências.

 Por meio desse sistema o Conselho manterá um cadastro que servirá de 
base para suas ações de �scalização, garantindo o sigilo dos dados, tanto em 
casos de simples atendimento a uma ordem de serviço como nos casos de  
Fiscalização Auxiliar do exercício pro�ssional.

 Ele está disponível para as plataformas IOS e Android.

CREA-SP lança aplicativo para auxiliar as equipes de fiscalização

facebook.com/GrupoRumoEngenharia

www.rumoengenharia.com.br

15 3331-2300

Rua Assis Machado, 652 - Vila Hortência - Sorocaba/SP

vendas@rumoengenharia.com.br
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Novos
Serviços


