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Controle de Evasão - (Cartao-TRI)
Em maio/2013 a EPTC, em conjunto com algumas
empresas de ônibus, começou o processo de fiscalização de cartões TRI,
desde então já foram mais de 14.000 cartões fiscalizados até dez/2016,
sendo que destes, 2.472
permanecem bloqueados
e 3.457 foram cassados
por má utilização ou
revisão de benefícios.
Fonte: CIPEI/EPTC

Treinamento VOLVO
No dia 25 de fevereiro foi realizado o
Treinamento Direção Econômica e
Sistema Operacional VOLVO.
Agradecemos a participação dos
funcionários Ana Claudia Silva de
Souza, Carlos Fernando Lemos da
Rosa, Eder Ramos Pires, Gustavo
Machado Silveira, José Luis Souza Rosado, Luciano Souza da Rosa,
Marcelo Garcia Toledo pela disponibilidade e interesse em aprimorar o
conhecimento sobre novas tecnologias e formas de condução.
Palestrante Geferson - VOLVO.

Atualização Motorista e Cobrador Módulo II
Transporte Coletivo Seguro - Redução de 38%

No dia 02 de março tivemos o
treinamento de Atualização Motorista
e Cobrador Módulo II.
Participaram nesse dia os
funcionários José Luiz Rosado, Feles
Fernando O. dos Reis, Gustavo M.
Silveira, Reni S. Gross, Edison
Roberto Fernandes, Vinícius P. da
Silva, Rodrigo Luis C. dos Santos,
Alexandre V. Peixoto, Nilso Pessi, Savio S. de Carvalho, Gustavo C. Garcia,
Juliano F. Pires, Jesus A. Menezes e Cássio O. de Souza.

Em março de 2017 a Força-Tarefa da Policia Civil, criada exclusivamente
para combater os assaltos ao transporte coletivo, completou um ano de
trabalhos em Porto Alegre. Desde sua criação juntou esforços com a Brigada
Militar e com as operadoras do
transporte coletivo,
conseguindo assim reduzir em
-38% o número de roubos ao
transporte coletivo (período
comparativo 01 de janeiro a 31
de março 2016/2017).
Palestrantes: Alice Clasen, Christian Schel, Carlos Lemos, Tiago Lucas,
Marcelo Madruga - EPTC e Diego - EPTC.
Nathália Jacques - Recursos Humanos

Se Dirigir Não Tecle

O SESMT alerta para os riscos do uso do
celular na direção, na roleta e demais postos
de trabalho. Evite acidentes, mantenha a
atenção na sua atividade, não deixe que o
celular seja motivo de distração.
O Código do Trânsito Brasileiro proíbe o uso
do celular na direção:

Celular: Uso Consciente
O aparelho celular, hoje em dia, é muito útil na
vida das pessoas, pois facilita muito na
comunicação, mas se torna um problema sério o
uso exagerado que algumas pessoas fazem dele.
A tecnologia facilita algumas relações, e
ferramentas como o WhatsApp permitem que
grupos conversem de forma privada sobre os
mais variados assuntos. Mas, por vezes, a falta
de cuidado pode se tornar em algo fatal.

"O motorista que for flagrado falando ao celular ou
As pesquisas apontam que, uma simples checagem no aparelho aumenta
mandando mensagens enquanto dirige estará em até 400% o risco de acidentes, a consequência é a igual ou maior que
cometendo infração gravíssima, com pagamento de dirigir sob o efeito de álcool ou drogas.
multa no valor de R$ 293,47 além de sete pontos na
CNH."
Por isso, pense duas vezes antes de pegar seu celular, a responsabilidade
O Desenvolvimento Humano - DH da Nortran realiza está nas duas mãos!
semanalmente acompanhamentos com motoristas
para orientar sobre a pontuação na CNH e atitudes de
Páscoa
prevenção na direção.
Agende seu horário com Débora no DH da Nortran.
A tradicional feira de Páscoa com a Chocolates Don Morello, de Gramado,
acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de abril, na sala de treinamento.

Votos de Esperança na Ressurreição

Desejamos que a Páscoa renove as energias
positivas promovendo a saúde, a harmonia, o
respeito, a prosperidade e a confiança em dias
melhores aos trabalhadores e seus familiares.
Feliz Páscoa e abraços da Diretoria da Nortran.

Desejamos que o dia de Páscoa seja abençoado e que essa bênção perdure
o ano todo. Que Deus te conceda toda a fé que ainda falta para transformar
todos os seus sonhos em realidade. Que
sua sabedoria e amor estejam sempre
presentes para guiá-lo em seu caminho.
Para você e seus familiares,
Feliz Páscoa!
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