05 de outubro de 2015

Campanha Zero Acidentes

Workshop de Gestores

No dia 25 de setembro foi realizada
mais uma Campanha Zero Acidentes!
Desta vez os voluntários da campanha
participaram da Ação Educativa
realizada pela EPTC em parceria com

Em 2015 foi desenvolvido o trabalho
de desenvolvimento de equipe em
parceria com a Lúhmen Consultoria.
Ao longo do ano foram realizados
encontros com a Equipe de Gestores
(Supervisores , Analistas e Assessora).
No dia 25/09 ocorreu o último encontro
Projeto Vida no Trânsito. A ação foi realizada em do ano.
frente ao Hospital Cristo Redentor.
O sentimento é de dever cumprido, e que venha 2016 com muito
O CONORTE agradece a participação de desenvolvimento e alcance dos objetivos.
todos em mais esta campanha!

Melhorias

Outubro Rosa

No dia 02 de outubro o CONORTE
esteve reunido com representantes
da EPTC, da SMDH (Secretaria
Municipal de Direitos Humanos) e
FASC (Fundação de Assistência
Social e Cidadania) para tratar de
melhorias no Terminal Parobé, tais
como, estrutura do terminal, assistência social/saúde (Programa Consultório
na Rua) e segurança pública.

Transporte Coletivo Seguro
No dia 17 de setembro foi realizada mais uma reunião do Fórum Transporte
Coletivo Seguro, as reuniões mensais tem por objetivo instruir procedimentos
relevantes e de encaminhar demandas atinentes a promoção, união e
qualificação da segurança do transporte coletivo na cidade de Porto Alegre
para usuários e tripulações.

Vamos Superar Expectativas

Fatos sobre o Ebola

FOCO NOS IDO´s – Índices de Desempenho
O novo contrato de concessão do transporte coletivo de Porto Alegre criou o
Sistema de Avaliação da Qualidade do Serviço de Transporte Coletivo,
através dos Índices de Desempenho Operacionais – IDO´s que aferirá os
seguintes índices:
a) Índice de Cumprimento de Viagem: Será utilizado o Sistema de Ônibus
Monitorado Automaticamente – SOMA.
b) Índice de Quebra: Registro de quebras
c) Índice de Reprovação da Vistoria: Cadastro de Vistoria Periódica

CIPA - GESTÃO 2015/2016
Durante parte do mês de setembro,
a empresa promoveu o treinamento
sobre o Uso Correto de EPIs para a
equipe da manutenção.
O treinamento, que foi ministrado
pelos TSTs Tânia Rosa, Maiquel
Ramires e Kátia Gislaine, tem como
principal objetivo a conscientização
do uso correto dos equipamentos,
a fim de prevenir situações de risco, bem como, o manuseio e o uso correto
destes equipamentos.

d) Índice de Acidentes: Registro de Ocorrências
e) Índice de Autuações: Registro de Autos de Infração

Outubro Rosa

O mês de outubro é dedicado exclusivamente a prevenção do câncer de mama.
f) Índice de Reclamação de Pessoal Operacional / Índice de Reclamação de
O câncer de mama na verdade ainda não pode ser prevenido, mas sim diagnosticado o
Viagem: Registros de Reclamações dos canais de Comunicação da mais cedo possível, a mulher poderá iniciar o tratamento e minimizar os seus efeitos em
Prefeitura Municipal de Porto Alegre e órgão Gestor (156/118).
busca da cura.
Conhecido por "Outubro Rosa", neste mês todas as mulheres entre 40 a 69 anos de idade

É Importante o engajamento de TODOS NÓS COLABORADORES na são incentivadas a fazer a mamografia.
realização de um trabalho que atenda e supere a expectativa dos clientes e
do Órgão Gestor do Transporte Coletivo de Porto Alegre.
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