Autorização de carregamento FOB
*Motorista:

*Placa:

Telefone:

*CPF:

*CNPJ:

*Nº pedido:

*Produto
1. CIMENTO PORTLAND
2. CIMENTO PORTLAND
3. CIMENTO PORTLAND
5. CIMENTO PORTLAND
6. CIMENTO PORTLAND
7. CIMENTO PORTLAND
8.
9.

**Ensacado **Granel ** Bigbag

CP II E 32
CP IV 32
CP II Z 32
CP III 40
CP V
CP V ARI RS

*Quantidade
sacos / ton

**Local Carregamento
Fábrica
CD

Programação Embarque
Data

Hora

CLINQUER
ESCÓRIA
Observações

**Tipo de Carregamento

Paletizado
Caricamat
Bica Manual
Despaletizado
Granel

(*) Campos de preencimento obrigatório
(**) Preenchimento obrigatório e marcar "X" no item selecionado

Políticas e regras de carregamento
*Assinatura / RG (Responsável)

1 - É dever o motorista cumprir o Código Nacional de Trânsito (CNT) e conduzir o
veículo de acordo com a categoria de sua habilitação.
2 - É obrigatório o uso de capacete, calçado de segurança, calças compridas e camisa
com mangas.
3 - É proibido subir na carroceria sem utilizar o cinto paraquedista.
4 - Proibido o empréstimo de paletes.
5 - Os paletes devem seguir o padrão da Apodi, do contrário, não serão aceitos.
6 - Os veículos passarão por vistoria (ckeck-list).
7 - O motorista deve obedecer ao limite de velocidade no interior da empresa de 20
km/hora, bem como as placas de sinalização interna.
8 - Os acompanhantes devem desembarcar do veículo e aguardar na portaria.
9 - O contratante é responsável por qualquer dano
10 - O motorista deve permanecer dentro da cabine enquanto estiver carregando.
Quando tiver autorização do operador da empilhadeira poderá permanecer ao lado
da cabine.
11 - É proibido o acesso de pessoas não autorizadas às áreas restritas.
12 - Na dúvida, não faça atividades quando não estiver seguro. Exerça seu direito de
recusa. Consulte um funcionário da Cimento APODI.
13 - O motorista poderá ser proibido de carregar se não obedecer às normas de
segurança da empresa.

O transportador assume a responsabilidade pelas informações aqui discriminadas.

