05 de novembro de 2015

Melhorias no Terminal Rui Barbosa

Visita Técnica FRUKI

Em outubro as funcionárias
Nathália Jacques e Elizângela
Velho participaram da Visita
Técnica a Fábrica da FRUKI em
Lajeado, a empresa é ganhadora
do Troféu Ouro do Programa
Gaúcho de Qualidade e
Produtividade - PGQP. A visita foi
promovida pelo Comitê Setorial
de
Transportes Multi Modais.
integral do terminal, ficando assim 24hs por
dia com iluminação. Nosso muito obrigado a
Novembro Azul
EPTC e ao DMLU pelo pronto atendimento
as demandas do terminal.

Através de uma parceria entre o
CONORTE, EPTC e DMLU foram
realizadas melhorias no Terminal
Rui Barbosa. Foi feita limpeza no
terminal, repintura das faixas de
pedestres, meio-fio e muretas de
segurança, além disso, também foi
reestabelecida a iluminação

Agora é a vez dos HOMENS!!!

No mês de novembro estamos
juntos na luta contra o câncer de
próstata e diabetes!
Faça exames regularmente,
a prevenção é o melhor tratamento!
utilize o botom no seu crachá e faça
parte desta campanha.

Comunidade no Conorte

No dia 30 de outubro o Conorte realizou mais um encontro com a
comunidade, nesta ocasião recebemos a visita das lideranças da Associação
de Moradores da Grande Santa Rosa, Associação Amigos e Moradores do
Loteamento do Bosque e Associação Comunitária e Moradores Jenor Jarros.

NOVEMBRO AZUL
Comitê de Melhorias

IT'S A GIRL

Você Sabia?

Fatos sobre o Ebola

Queda de passageiro

Você sabia que as principais causas de lesões em
passageiros são as quedas dentro e fora do coletivo e
que a maioria das vitimas são idosos,
desacompanhados e com dificuldade de locomoção,
causada pela idade ou alguma enfermidade.
As lesões em passageiros quando em percurso,
embarque ou desembarque constitui crime de Trânsito,
que poderá ter como conseqüência:
a) Processo Cível (empresa): A condenação resulta em Indenização
financeira.
b) Processo Crime (motorista): Neste caso a condenação poderá ser
convertida em pena, perda da CNH ou prestação de serviço comunitário.

Para dar as boas-vindas à
Maria, a equipe do administrativo
organizou o Chá de Fraldas, no qual a
mamãe Júlia (RH) foi presenteada
com muitas fraldas e outros mimos.
O momento foi de grande
afeto, cheio de risadas e experiências
trocadas, já que tínhamos papais e
mamães presentes e puderam agregar mais informações à mamãe de
primeira viagem.
A Família SOPAL fica na expectativa da chegada da pequena Maria,
prevista para o mês de dezembro e deseja uma boa hora para a mamãe Júlia.

NOVEMBRO AZUL
Em sua fase inicial, o câncer da próstata tem
uma evolução silenciosa. Por isso, muitos homens
não apresentam nenhum sintoma ou, quando
apresentam, são semelhantes aos do crescimento
benigno da próstata.
As pesquisas indicam que quando os
sintomas começam a aparecer, 95% dos tumores já
estão em fase avançada, dificultando a cura.

Conforme previsto no Código de Transito brasileiro – CTB Artigos 302
e 303 - Parágrafo único:
Em caso de homicídio ou lesão corporal aumenta-se a pena em um
terço se:
a) Sem CNH
b) Ocorrer na faixa de pedestre/calçada
c) Não prestar socorro
d) No exercício de sua profissão estiver conduzindo veículo de transporte
de passageiros.
A responsabilidade em evitar quedas dentro ou fora do coletivo é
solidária entre a tripulação. O Motorista praticando a direção defensiva e o
Cobrador prestando o auxilio nos embarques e desembarques reduzem
consideravelmente este tipo de acidente.

Confira os sintomas que são suspeitos e merecem uma consulta ao médico:

Operacional - Nortran
!

! A sensação de que sua bexiga não se esvaziou
completamente e ainda persiste a vontade de urinar
! Dificuldade de iniciar a passagem da urina
! Dificuldade de interromper o ato de urinar
! Dor durante a passagem da urina
! Dor nos testículos
! Sangramento pela uretra
A ausência dos sintomas não garante que não há problemas com a saúde do homem.
Portanto, realize os exames preventivos!
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