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PA 6 - ASSÉDIO MORAL NO 
AMBIENTE DE TRABALHO: VAMOS 

COMBATER!!!
Lembre-se: A Nortran não permite 

atitudes no trabalho que caracterizem 

Assédio moral, ou seja, todo 

comportamento de alguém para 

rebaixar uma ou mais pessoas através 

de meios vingativos, cruéis, maliciosos 

ou humilhantes.

PA 6 INOVAÇÃO
A partir de abril o fornecimento do Vale Alimentação – VA será pela empresa

As distribuições dos cartões serão nos dias:

16/03 – das 14h30min às 21h

17/03 – das 06h30min às 14h

Na sala dos Reservas Operacionais.

A Nortran visa à melhoria continua na satisfação e bem estar de seus 

colaboradores, acreditamos que esta mudança será de grande valia para todos.

A Sodexo disponibiliza para smartphones o aplicativo “Sodexo Brasil” é o 

aplicativo oficial para os usuários dos Cartões de Benefícios e Incentivos da 

Sodexo.

Funções do Aplicativo:

- Consulte o saldo e extrato de seus cartões Sodexo;
- Salve seus dados para as próximas consultas;

- Realize a busca da Rede Credenciada de Estabelecimentos próximos a você
- Confira nossos parceiros e as promoções e descontos exclusivos do Sodexo 

Club.

Dúvidas consulte o Delegado Sindical – Alessandro Ávila ou seu gestor.

PA 6 CONCURSO MENSAGEM DE 

PÁSCOA
Participe do concurso que vai eleger a melhor mensagem de 

Páscoa para o cartão 2015.

Deposite sua mensagem até 20/03/2015 nas urnas que estão 

localizadas:

Na sala dos Reservas

No estacionamento da Diretoria 

E na Manutenção em frente a sala 01.

A mensagem será escolhida  pela Equipe de Eventos.
O autor da mensagem vencedora ganhará um kit da Sodexo.

Agende-se, em abril acontecerá a XX SIPAT Nortran, com 

diversas palestras e atividades voltadas para a qualidade de vida 

dos colaboradores. Logo estaremos divulgando o cronograma. 

Participe.

PA 6 XX SIPAT – SEMANA

 INTERNA DE PREVENÇÃO A 
ACIDENTES DE TRABALHO 

NORTRAN 2015

PA 4  COMBATE À DENGUE!!!
Medidas de Combate à dengue (para eliminar os criadouros e evitar a reprodução e 

proliferação do aedes aegypti)

 - Não deixar água parada em pneus fora de uso. O ideal é fazer furos nestes 

pneus para evitar o acúmulo de água;

 - Não deixar água acumulada sobre a laje de sua residência;

 - Não deixar a água parada nas calhas da residência. Remover folhas, galhos 

ou qualquer material que impeça a circulação da água.

 - A vasilha que fica abaixo dos vasos de plantas não pode ter água parada. Deixar 

estas vasilhas sempre secas ou cobri-las com areia;

 - Caixas de água devem ser limpas constantemente e mantidas sempre 

fechadas e bem vedadas. O mesmo vale para poços artesianos ou qualquer 

outro tipo de reservatório de água;

 - Vasilhas que servem para animais (gatos, cachorros) beber água não devem ficar 

mais do que um dia com a água sem trocar;

 - As piscinas devem ter tratamento de água com cloro (sempre na quantidade 

recomendada). Piscinas não utilizadas devem ser desativadas (retirar toda 

água) e permanecer sempre secas;

 - Garrafas ou outros recipientes semelhantes (latas, vasilhas, copos) devem ser 

armazenados em locais cobertos e sempre de cabeça para baixo. Se não forem 

usados devem ser embrulhados em sacos e descartados no lixo (fechado).

 - Não descartar lixo em terrenos baldios e manter a lata de lixo sempre bem 

fechada;

 - As bromélias costumam acumular água entre suas folhas. Para evitar a 

reprodução do mosquito, o ideal é regar esta planta com uma mistura de 1 litro de 

água e uma colher de água sanitária.

 - Sempre que observar alguma situação (que 

você não possa resolver), avisar imediatamente 

um agente público de saúde para que uma 

medida eficaz seja tomada. 

AS OBSERVAÇÕES TAMBÉM SERVEM PARA 

EMPRESAS

SESMT - Nortran


