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Atenção!
Vem aí a XXII Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho - SIPAT que ocorrerá
nos dias 24 a 28/04 na Nortran.
Verifique no cronograma as palestras de seu interesse e agende-se para comparecer.

PA 6 HOMENAGEM AOS
COLABORADORES POR TEMPO DE
EMPRESA

Vander

Angelis

Marcelo

Marcelo

PREVENÇÃO: CHUVA, E ALAGAMENTOS
Senhores Motoristas, estamos entrando no período de muita chuva,
por conseqüência, alagamentos nas vias de trafego, por isso, é
importante que redobremos os cuidados de segurança. Mantenha a
velocidade e distância segura dos veículos da frente. Seja preventivo,
evite freadas bruscas se a pista estiver molhada, encoste o mais
próximo possível do meio fio para o embarque e desembarque dos
passageiros.
Em caso de alagamentos, redobre sua atenção especialmente nos
trechos dentro dos bairros, nos eixos da Av. Baltazar de O. Garcia, Assis
Brasil, Sertório (principalmente próximo a Igreja Navegantes) e Avenida
Farrapos. Na dúvida peça orientação da garagem ou da fiscalização do
MOB. Não coloque em risco a sua segurança e dos passageiros. Não
trafegue com água acima do primeiro degrau do ônibus, observando
sempre que nos veículos com motor dianteiro e traseiro, a tomada de ar
localiza-se acima do para-choque do lado esquerdo. ‘’O não
atendimento as orientações e procedimentos da Empresa que
causarem prejuízos de grande monta poderá justificar a falta grave do
Trabalhador. "

André

Mudanças no Planejamento das Tabelas (BAD)
Senhores Colaboradores, estamos passando por um período de crise em
todos os setores da economia e no transporte coletivo não é diferente. Para
mantermos a viabilidade de nossos serviços e a manutenção dos
empregos, precisamos contar com a colaboração de todos. O planejamento
está trabalhando para adequar as tabelas à demanda existente, para evitar
que os coletivos rodem vazios em hora de menor movimento. Breve
teremos alterações nos horários das tabelas.

PA 3 - Atenção ao Trânsito
Motorista, redobre a sua atenção e reduza a velocidade, principalmente próximo
às escolas, nos corredores e nas estações, pricipalmente na Cristo Redentor,
Centro Comercial, Obirici e Ordenadora Dom Pedro II.
Cobrador, auxilie o motorista no embarque e desembarque e nas trocas de pistas.

PA6 - Pontuação CNH
Motorista, fique atento à pontuação da sua CNH. Lembre-se que o Código de
Trânsito Brasileiro será alterado no quesito tempo de suspensão do direito de
dirigir para os condutores que atingirem 20 pontos no período de um ano.

Qualificação em Acessibilidade Nos dias 25 e 26 de abril, teremos mais
uma turma do curso de Qualificação em Acessibilidade. Inscreva-se no DH.

ANIVERSÁRIOS DE 1 A 15 DE ABRIL
OPERACIONAL
1 Michael Rodrigues
4 Adriano Dornelles
5 Sidinei Silva
5 Norma Carvalho
6 Ivan Garcia
6 Fernando Freitas
7 Vanderlei Antunes
9 Regis Burgel
9 Leopoldo Ramos
10 Luis Munitor
10 Edson Farias
12 Edegar Severo
13 Moureci Moraes

14 Marco Santana
15 Jose Marcelino
15 Laura Portela
15 Ederson Gomes

MANUTENÇÃO
12 Darlan Silva
15 Andrisse Royal
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