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Feliz DIA DOS PAIS com
saúde e muitas realizações!
PA 6 FOCO NO COLABORADOR
Você sabia que:
- A prestação de contas com malotes está sendo um sucesso e, em
Agosto, será ampliada para outras linhas.
- O acúmulo de passageiros na parte da frente prejudica o embarque,
pode ocasionar quedas, além de facilitar o desembarque irregular pela
porta dianteira, por isso solicite aos clientes que passem a roleta
deixando o salão dianteiro livre.
- O Passe Livre Intermunicipal não tem
validade no Sistema de Transporte do
Município de Porto Alegre. Fique atento.

PA 6 ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE
TRABALHO
VAMOS COMBATER!!!
SITUAÇÕES MAIS FREQUENTES DE ASSÉDIO
MORAL NO TRABALHO
Impor tarefas e/ou horários injustificáveis
como forma de estimular a demissão;

PA 6 HOMENAGEM AOS
COLABORADORES POR TEMPO DE
EMPRESA
20 Anos
Manoel Santos

Cobrador

02/08/1995

Motorista
Motorista
Motorista

02 – Prefixo do Carro: Verificar se o prefixo do coletivo em que vai trabalhar é o
mesmo que esta impresso no BAD. Em caso de substituição passar um traço sobre o
prefixo impresso colocando o
novo prefixo legível.
03 – Linha e Horário: Verificar em cada volta qual linha deverá ser realizada a
viagem e horário. Pois alterações podem acontecer sem aviso prévio de um dia para
o outro.
04 – Número da roleta: Verificar atentamente o numero da roleta no coletivo, no
momento do lançamento no BAD conferindo com o numero da roleta no validador.
(Em caso de diferença seguir a numeração da roleta e comunicar a empresa)
05 – Cadastro tempo de viagem e sentido: Antes de iniciar a viagem cadastrar
corretamente o tempo programado no validador (N40, N60,etc...) conforme a linha e
o sentido da viagem, o sentido devem ser alterado ao termino de cada viagem.
06 – Registro de troca de carro: Na abertura de TR's conferir todos os lançamentos
como (Ex: prefixo, linha, sentido, horário, sequência e roleta).
07 – Informações do TRI: Ao encerrar a viagem anotar atentamente a Quantidades
de VT, Passe Antecipados, Escolares e Insenções. Conferindo o número de diferença
de roleta e total a deduzir, (se possível utilizar calculadora para se obter maior
exatidão).
08 – Horários realizados: O registro dos horários realizados devem ser feitos no
momento em que forem acontecendo com o horário real. Caso seja necessário
alteração passar um traço sobre o impresso fazendo a correção acima de forma
legível.
09 – Justificativas: Toda a vez que o horário previsto for alterado em mais que 03
minutos, esta variação deverá ser identificada e justificada no verso do BAD com o
local e motivo. Ao apresentar-se ao Largador todas as alterações já devem estar
devidamente justificadas.

29/08/2000
17/08/2000
13/08/2005

Lembre-se: Todos os BAD's são digitados por colegas, colabore para o bom
andamento do serviço utilizando números claros, evitando erros e retrabalho.

10 Anos
Adriano Ferreira

01 - Assinatura: Ao pegar a tabela confira imediatamente seu nome e matrícula e
assine frente e verso do BAD. Em caso de substituição passar um traço sobre o
nome impresso colocando seu nome e matrícula legível.

10 – Prestação de contas: Antes de entregar o BAD e os valores ao arrecadador,
no qual é o ultimo contato com BAD e os valores, conferir as somas, fazer prova real
e conferir todos os lançamentos do inicio ao fim comparando com a filipeta e
conferindo o dinheiro.

15 Anos
Antulio Silva
Flaviano Oliveira

PA 6 ITENS FUNDAMENTAIS DE
PREENCHIMENTO DE BAD - BOLETIM DE
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO

.
Atenciosamente,
Unidade Operacional
Gestão 2015/2016

PA 1 LICITAÇÃO PORTO ALEGRE

Manoel

Antulio

Flaviano

Adriano

A Comissão de Licitação da prefeitura anunciou as
empresas que se classificaram em primeiro lugar
na a licitação do transporte coletivo de Porto
Alegre. A única empresa de fora da Capital foi
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ADMINISTRAÇÃO

1 Ricardo Hegele
13 Gildo Correa
2 Oneide Barbosa
8 Sidnei Oliveira
14 Luis Araujo
2 Luis Flores
4 Carlos Stempniak 15 Marcio Guimaraes10 Lidia Prudencio
4 Ismael Silva
5 Jose Oliveira
6 Marcos Sampaio
MANUTENÇÃO
7 Alessandro Machado
5 Geraldo Padilha
7 Geovani Souza
5 Egidio Souza
7 Paulo Ciechovicz
7 Paulo Silva
9 Adriano Santos
12 Magaiver Costa
11 Silvio Garcia
12 Eduardo Stasiaki
13 Silvio Silva
13 Jose Santos

desclassificada da concorrência. No lote um (zona
norte e nordeste, atualmente atendidas pelo
Consórcio Conorte), a Stadtbus foi desclassificada
por não apresentar as garantias necessárias.
Dessa forma, o consórcio Mob Mobilidade em
Transportes (consórcio formado pelas empresas
Sopal, Nortran e Navegantes, atual consórcio
Conorte) foi considerado o primeiro colocado.
O consórcio, Mob Mobilidade, venceu também no lote dois (zonas norte e nordeste, atualmente
atendidas pelo Consórcio Conorte). A Nortran aguarda o resultado da segunda etapa desta
concorrência pública, a previsão do anuncio das empresas vencedoras da Licitação está
prevista para setembro/2015.
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