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USO RACIONAL DO HT
Uso racional e conservação do HT
O HT (do inglês hand talk, falar à
mão) atualmente utilizado pela
Fundação CASA_SP, tem a
característica de ser digital, pois
pensando em agilidade e
segurança na comunicação,
também pensamos na sua
correta utilização.

HT DRT-620


Alguns dos nossos HTs, são
permitidos
uma
maior
interação, eles possuem mais
canais de comunicação, o que
propicia um rastreamento na
comunicação
de
alguns
Centros, é o caso dos HTs da
GSI/GSE, o que possibilita
.

Figura 1 – HT DRT-260 Motorola

Sua tecnologia digital, nos
proporciona
um
contato
imediato e direto ponto-aponto, sem sofrer interferência
externa, com redes próprias, isto
é, células de comunicação que
só serve para comunicação entre
os HTs do mesmo Centro.

uma comunicação direta
quando estiverem presentes,
sem que tenham que utilizar
do sistema de comunicação
entregues aos Centros. Com
isso, não se desfalca o Centro
em caso de apoio.
Este patrimônio, como é do
conhecimento de todos, é
locado pela Fundação, de
acordo com as características
solicitada pela GSE/SUPSED,
dos quais, os termos de
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responsabilidades
são
acionados e a responsabilidade
pela fiscalização e conservação
dos HTs é atribuída aos
Encarregados de Segurança que
repassam
aos
detentores

usuáriosi. Por sua vez, em
caso de danos causados por
imperícia,
negligência
ou
imprudência
devidamente
constatada
pela
empresa
locadora através de laudo

pericial, nos será apresentado
uma nota com o valor do
concerto ou do produto. Isto é,
se quebrar por mal-uso, paga-se.

Cuidados e conservação
Evitando a queda e quebra por mal-uso
Você pode facilmente contribuir
para que a qualidade e
manutenção dos HTs, para isso,
disponibilizamos uma capa
emborrachada com uma alça
para ser usada a tira colo:

Vejamos a versatilidade de seu
uso:

Este transporte pode ser em tira
colo, mas o mais apropriado e
recomendado é aquele já
mencionado, que vai pôr entre
os ombros:

Figura 4 - Vista dorsal capa com mosquetões

Figura 7 - Vista dorsal da alça sobre os ombros

A alça é presa por dois
mosquetões individuais que
possibilitam facilmente serem
presos à capa;

Transpassado entre pescoço e
costa, deixando o HT disposto
do lado ao qual o AAS mais se
dispuser:

Seu uso é recomendado para
facilitar o deslocamento e
comunicação, por ficar mais
próximo a boca, dependurado
de forma bandoleira:

Figura 5 - HT com capa emborrachada e alça

Figura 8 - Vista frontal HT sobre o ombro 2

Após presas, esta capa e a alça,
proporcionam condições de
melhor transporte do HT;

Assim, quando se quiser
estabelecer uma comunicação,
basta direcionar o HT até a boca
e apertar o PPT e falar:

Figura 3 - Vista de frente HT sobre o ombro

Figura 6 - alça esticada

Figura 2 - Capa emborrachada com alça

Essa capa, não atrapalha a
comunicação,
protege
o
aparelho e evita um risco de
quebra em caso de queda
acidental.

Figura 9 - Vista da facilidade de operar
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Nossa maior intenção, é
conscientizar os profissionais da
Segurança, que o HT é um dos
mais ágeis instrumentos de
defesa e tem em seu emprego,
uma das melhores estratégias e
por isso deve-se evitar o maluso em seu transporte, como
leva-lo pela antena:

Com certeza, agora poderemos
contar com maior qualidade e
proteção do nosso sistema de
comunicação, acreditando que o
AAS e seus Coordenadores,
estarão
empenhados
na
conservação e segurança dos
HTs, e isso nos permite otimizar
custos em benefício ao próprio
sistema
de
comunicação,
torando-o mais ágil e facilitador.

Utilize o sistema transpassado
por entre os ombros para
conduzir o HT
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Figura 16 - Uso preferencial do ht

Para uma transmissão melhor e
mais eficiente, faça uso do
código operacional “Q” e
operacionalize códigos para
diversas ações devidamente
lançados e distribuídos no plano
de contingência do Centro

Figura 10 - Transporte indevido do HT

Essa ação errada, ocasiona
quebra
da
antena
e
consequentemente o não há
como transmitir ou receber
mensagens;

Figura 13 - HT Capa emborrachada e alça

Lembrem-se: mantenha o HT no
interior da capa emborrachada;

Figura 11 - HT quebra da antena

Podendo também ocasionar a
queda do HT e romper a caixa
de armazenamento de sua
bateria:

Figura 17 - HT, capa emborrachada com alça

Figura 14 - Capa emborrachada

Prefira o uso frequente da alça
ao invés de prendê-lo no clip à
sua calça, isso poderá provocar
a queda do mesmo;

Tenha sempre em mente que a
cada acionamento da tecla
“PTT” estará descarregando a
bateria, que tem a duração
limitada e deve sempre ser
recarregada
e
substituída
quando der o sinal de próprio
de limite;

Lembrete:
Evite quedas e quebras,
faça sempre um bom uso
do HT
Figura 12 - Ht quebrado por queda

Figura 15 - Vista lateral ht com capa e alça
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Código Internacional de Comunicação “Q”
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Tabela 1 - Código Internacional "Q"

Publicação Interativa Eletrônica da Superintendência de Segurança e
Disciplina
Elaborado na sede da SUPSED pela SSI/GSI para informativo da GSE.
Ano I, Número 1 – Distribuição Interna.
Permitida divulgação somente no âmbito dos Centros de Atendimento
Socioeducativo da Fundação CASA-SP – Proibido divulgação total ou
parcial sem permissão expressa do Superintendente de Segurança e
Disciplina.
Junho 2016.

Detentores usuários – aqueles que fazem uso do patrimônio distribuído, mas não detém a posse, e são responsáveis pela
conservação e seu uso correto; respondem pelo uso indevido; vale lembrar que é dever de todo servidor cuidar do patrimônio
público ou disponibilizado. Assim, deve-se zelar pela boa conservação e uso consciente dos materiais.
i
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