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Currículos devem ser entregues na recepção da

empresa ou pelo e-mail: dh@nortran.com.br

 

PA 6 CAMPANHA DE INCENTIVO A 
LEITURA NORTRAN

A Nortran está iniciando uma campanha de incentivo à leitura e ao 

empréstimo de livros, fique atento aos murais e as caixas que estarão 

disponíveis em cada área da empresa, Sala dos Reservas, Recep. Adm e 

Manutenção. O objetivo desta campanha é promover este habito tão 

importante para nossa vida.

Por que ler é importante? Porque evolui nosso progresso pessoal e 

profissional, melhora a memória, aprimora a capacidade de 

aprendizado, diminui o estresse.

Ler é bom, faz bem para a saúde física e 
mental, compartilhe seus livros!!!

HÁ VAGAS PARA  PESSOAS

AVISO IMPORTANTE!

Em 06/06/16, a Rua Nortran recebeu placas de sinalização, colocadas 

pela EPTC, são placas oficiais de "PROIBIDO ESTACIONAR". 

Os veículos que estacionarem indevidamente, estarão sujeitos a multa e 

.  Ajude a divulgar esta informação, muito obrigado!guincho

PA 6 ESTACIONAMENTO

PA 4 POSSE CIPA GESTÃO 2016/2017
No dia 16 de junho, ocorreu a reunião de posse da CIPA Gestão 

2016/2017, participaram gestores, colaboradores, os membros da gestão 

CIPA 2015/2016, e os integrantes da nova gestão.

Foram apresentados os resultados obtidos pela gestão anterior e as ações 

planejadas para 2016/2017, conforme as diretrizes da Diretoria.

Lembramos que a CIPA é uma ferramenta fundamental para a prevenção 

de acidentes e à manutenção da saúde e segurança do trabalho.

GESTÃO 2015/2016 GESTÃO 2016/2017

Atenciosamente - DH

 COM DEFICIÊNCIA

RUA NORTRAN

No momento em que o assaltante tira o revolver da cintura ou anuncia 

verbalmente o assalto, devemos seguir as orientações:

1) Jamais reaja, pois 80% das vítimas que tentam impedir um assalto 

são agredidas;

2) Não realize movimentos bruscos, pois o assaltante poderá levar um 

susto e responder violentamente;

3) Iniciado o roubo permaneça imóvel, 

mostrando sempre as mãos;

4) Antes de realizar qualquer movimento (principalmente com as mãos) 

avise verbalmente ao assaltante o que você irá fazer, evitando 

assustá lo. Após anunciar o movimento que pretende realizar, faça-o de 

maneira lenta, procurando não demonstrar ansiedade;

5) Não olhe para os olhos do assaltante, pois isso pode irritá-lo, 

tornando a ocorrência mais tensa;

6) Não tente negociar bens num momento tão crítico e perigoso, pense 

somente na  integridade física e mental das pessoas envolvidas. 

Entregue todos os pertences que o assaltante requisitar;

7) Mesmo que você tenha certeza que o assaltante possui uma arma de 

brinquedo, não tente dominá-lo, pois eles sempre estão acompanhados 

e você poderá ser agredido pelas costas;

8) Após o desembarque dos assaltantes, jamais tente segui-los ou 

permita que algum passageiro o faça; 

9) Acione o 190 imediatamente após o assalto, ligue para a Empresa, 

siga as orientações do Largador / Distribuidor / Fiscal.

siga as determinações do 

assaltante, 

PA 6 INSTRUÇÕES DE 

PREVENÇÃO - ASSALTOS

Após levantamento ergonômico realizado pelo SESMT 

no Almoxarifado, foram implementadas ações de 

melhorias na iluminação. A instalação de lâmpadas 

de LED resultou na luminosidade apropriada às 

atividades realizadas no local.  As melhorias realizadas 

atendem a NR-17 (item 17.5.3 , 17.5.3.1), reduzindo os 

riscos de acidentes e ampliando a satisfação dos 

colaboradores.

PA 6 MELHORIA  NA ILUMINAÇÃO DO 
ALMOXARIFADO

Cidade de

PORTO ALEGRE

*Lembre-se que: se apenas o passageiro for assaltado dentro do 

coletivo, devemos acompanha-lo à Delegacia mais próxima, 

sempre avisando a Empresa previamente. 


