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Transporte Coletivo Seguro

Ação Maio Amarelo

No mês de maio a Força-Tarefa da Policia Civil,
dedicada exclusivamente ao atendimento de ocorrências vinculadas ao Transporte
Público por ônibus e lotação, realizou diversas prisões, incluindo a prisão de três
indivíduos identificados como autores do latrocínio ocorrido no dia 07/05/16 em um
ônibus da capital. O registro das ocorrências e as informações dadas pelas

tripulações e passageiros são de extrema importância para a resolução
destas ocorrências, assim como o reconhecimento dos autores.

A Navegantes realizou uma ação
junto a EPTC para conscientizar
tripulações e passageiros sobre os
cuidados que devemos ter com o
trânsito.
O Movimento Maio Amarelo nasce
com uma só proposta: chamar a
atenção da sociedade para o alto
índice de mortes e feridos no trânsito
em todo o mundo.

Comunidade no Mob
No mês de maio o Mob
realizou reunião com o CAR
Humaitá e representante do
conselho do OP da região. Foram
abordados temas como
dificuldades operacionais e
melhorias no atendimento ao
cliente e na região.
O objetivo do movimento é uma ação
coordenada
entre o Poder Público e a
Linha Alimentadora Industrias - A05
sociedade civil. A intenção é colocar em pauta
Devido ao fechamento da Av. Dique foi criada a linha ALIMENTADORA o tema segurança viária e mobilizar toda a
INDUSTRIAS - A05. A partir do dia 23/05/16 a linha 705 – Indústrias terá seu sociedade.
itinerário alterado e a linha 705.1 será desativada.
Saiba mais em www.maioamarelo.com

PA 6 Audiência Coletiva
Ocorreu em maio de 2016 a Audiência
Coletiva do Ministro do Trabalho,
Previdência Social, Ministério Público de
Trabalho do RS e o Tribunal Regional do
Trabalho da 4° região/RS, a audiência
teve como objetivo esclarecer sobre a
legislação e definir prazos a importância
da formação e qualificação dos jovens
para acessar o mercado de trabalho, a
Nortran foi representada pela Assistente
Social Alice Clasen, a Analista de
Desenvolvimento Humano Débora
Freitas, acompanhadas da
representante da empresa Navegantes
Nathalia Jacques.

DC 39 Codigo de Ética Nortran
Atente-se: Em redes sociais, contatos pessoais, reuniões ou eventos
internos e externos, zele pela boa imagem da Empresa e de todas as
equipes de trabalho, não fazendo comentários a partir do seu juízo
pessoal (explanações pejorativas, preconceituosas ou fofocas), se
necessitar falar sobre algum desconforto no trabalho, procure seu gestor ou a
Ouvidoria Interna Sorria SGN. Em momentos informais não comente
assuntos sigilosos e/ou estratégicos da sua ou das demais áreas.

Capacitação da CIPA
Dando início as atividades da
nova gestão da CIPA, o grupo
de colaboradores recebeu o
treinamento obrigatório para a
participação na Comissão, que
transcorreu durante uma
semana.
O curso foi ministrado pelos técnicos de segurança do trabalho e também
pelo engenheiro Luís Slavutzki, que inovaram a sistemática de aprendizagem
e consequentemente, proporcionaram um excelente aproveitamento.
A SOPAL agradece aos profissionais que ministraram o treinamento e deseja
uma boa gestão aos cipeiros.

Campanha do Diesel
Estamos realizando um trabalho de avaliação da condução de todos os
nossos motoristas. Este trabalho está diretamente relacionado a Redução no
Consumo do Óleo Diesel e levará em consideração o quilometro rodado, litros
de combustíveis consumidos, velocidade média, tempo e distância
percorrida.
Após a avaliação faremos um trabalho de conscientização que estará
focado em uma maneira mais eficiente de dirigir, economizando diesel e
estendendo a vida útil do veículo, além do nosso interesse crescente em fazer
ações que liguem a economia de combustível a melhoria da qualidade
ambiental.
Sabemos que o treinamento é uma peça-chave para o sucesso de uma
campanha e por isso nossos monitores estarão desenvolvendo reuniões e
aulas de redução de consumo para multiplicadores que nos auxiliarão neste
trabalho.
Acreditamos que com alguns cuidados na hora de dirigir é possível reduzir
consideravelmente o consumo de combustível.
Contamos com seu engajamento nesta campanha!
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