05 de julho de 2015

Café com a Direção

Transporte Coletivo Seguro

Agradecemos os participantes do mês de junho do
No dia 09 de junho, a reunião mensal do Fórum Transporte Coletivo Seguro
Café com a Direção.
foi realizada junto com a reunião do COMTU, a fim de instruir procedimentos
Da esquerda para direita: Alice D'àvila Gerente
relevantes e de encaminhar demandas atinentes a promoção, união e
Adm/Fin,
Marcelo da Silva – Motorista, Ítalo Michelin –
qualificação da segurança do transporte coletivo na cidade de Porto Alegre
Cobrador, Beatriz Finkler – cobradora, Edison
para usuários e tripulações.

Campanha Zero Acidentes
Você já sabe, mas não custa lembrar!
Prevenção de atropelamentos: 100% de concentração na operação + 100%
de visão periférica + velocidade compatível ao local é uma estratégia infalível!

O Conorte deseja que você tenha uma ótima viagem!

PA 4 BENCHMARKING CONCEDIDO

Fatos sobre o Ebola
No inicio de junho, a
Nortran concedeu
benchmarking para
à formanda em Administração pela Uniritter, Maísa
Farias, com foco na Inclusão de Pessoas com
Deficiência no Mercado de Trabalho.
Participantes Alice Clasen – Assistente Social, Daisy
Linke – Representante da Direção e Dariane Nunes – Coordenadora de
Desenvolvimento Humano.

Prestando Contas
Conforme programado no PA6
Promover um bom clima
organizacional, iniciamos em junho
a pratica Prestando Contas.
O Objetivo do Prestando contas é
facilitar a comunicação entre a
empresa e funcionários,
proporcionando assim um ambiente
de auxílio mutuo para a solução de problemas do cotidiano.
Mensalmente será promovido o encontro junto aos representantes de linha
para levantar necessidades e dar retorno das solicitações realizadas e/ou
pendentes.
Representantes: Antônio 6088 – Parque dos Maias, Joberto 6278 – Ilha da
Pintada, João Carlos 6000 – Humaitá, Fernandes 6443 – Centro, Maciel 6492
– Aeroporto e Valmir 6065 – Vila Farrapos.

Capacitação para Motoristas
No mês de junho ao longo de uma
semana, a SOPAL promoveu o curso
de Atualização para Condutores de
Veículo de Transporte Coletivo de
Passageiros, direcionado aos
motoristas.
O treinamento capacitou
dezenas de profissionais que
trocaram várias experiências e
vieram a somar ao grupo, que foi
liderado por profissional do
SEST/SENAT.

PA 3 TRANSPOSUL
Em 25 de junho, a Nortran participou da
Transposul - 17° Feira e Congresso de
Transporte e Logística, que ocorreu na FIERGS,
foram prestigiadas as palestras:
III Debate Acidentabilidade Envolvendo
Caminhão e Ônibus ministrado pelo DETRAN
RS, SETCERGS e FETERGS, Palestra do SEST
SENAT, VIII Fórum Estadual Zero Acidente
ministrado pelo Instituto Zero Acidente e a palestra Gestão da Singularidade: Alta
performance para Equipes e Lideres diferenciados minitrado por Eduardo Carmello.
Representaram a Nortran: Alice Clasen – Assistente Social, Dariane Nunes – Coord.
DH, Jóice Padilha – Secretária da Qualidade e Renato Carmargo – Assistente de
Trafego.

F e r n a n d e s –
Motorista, Daniel
Velasques – Gerente
de Operações, Cira
Trindade – Auxiliar de
Limpeza e Carlos
Luciano – Analista de
Suprimentos

Dia do Motorista
A estrada para o sucesso, não é uma reta...
Há uma curva chamada fracasso,
Um trevo chamado confusão,
Um quebra-molas chamado amigos,
Faróis de advertência chamados família,
Pneus furados chamados empregos...
Mas, se você tiver um estepe chamado
determinação,
Um motor chamado perseverança,
Um seguro chamado fé,
Você chegará a um lugar chamado sucesso.
Parabéns pelo Dia do Motorista!
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