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PA6 RECONHECIMENTO
Em uma das ações de Combate a Evasão os Cobradores, neste
ano, já identificaram e registraram 50 clientes usando
indevidamente o cartão TRI. Estes Cobradores são exemplos da
nossa sociedade, têm atitudes para resgatar os valores Éticos e
Morais, combatendo o oportunismo.

Parabéns aos Cobradores Exemplos!
Desejamos boa reflexão...
TUDO É UMA QUESTÃO DE ACESSO E OPORTUNIDADE.
Quando se tem oportunidade de furtar R$ 0,50(cinquenta
centavos) tirando fotocópia pessoal na máquina Xerox do
trabalho, não se perde a oportunidade.
Quando se tem oportunidade de furtar R$ 5,00 (cinco reais)
levando para casa a caneta da empresa, não se perde a
oportunidade.
Quando se tem a oportunidade de furtar R$ 25,00(vinte e cinco
reais) pegando uma nota mais alta, na hora do almoço, para a
empresa reembolsar, não se perde a oportunidade.
Quando se tem a oportunidade de roubar R$ 30,00 (trinta reais) de
um artista comprando um DVD pirata, não se perde oportunidade.
Quando se tem a oportunidade de furtar R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta) comprando uma antena desbloqueada que pega o
sinal de satélite de todas as TV's a cabo, não se perde a
oportunidade.
Quando se tem a oportunidade de furtar R$ 469,99 da Microsoft
baixando um Windows crackeado num site ilegal, não se perde a
oportunidade.
Quando se tem a oportunidade de furtar R$ 2.000,00 (dois mil
reais) escondendo um defeito do seu carro na hora de vendê-lo,
enganando o comprador, não se perde a oportunidade.
Muitos não perdem nenhuma oportunidade, devolvem a carteira
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mas furtam o dinheiro, sonegam imposto de renda, dão endereço
falso para adquirir benefícios que não tem direito, etc, etc. etc...

PA6 TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE NO
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
Em parceria com o SENAT, realizamos mais duas turmas do treinamento de Qualificação em
Acessibilidade no Transporte Coletivo de Passageiros (dias 14 e 15/02/17). O curso visa qualificar os
rodoviários para o melhor atendimento no transporte de Pessoas Com Deficiência - PCD.
Aborda os conceitos: acessibilidade no transporte público; relações interpessoais; o papel do motorista e do
cobrador das empresas de transporte; operação correta do elevador; primeiros socorros; qualidade no
atendimento às Pessoas Com Deficiência – PCDs e demais clientes especiais.

Bom, se você trabalhasse no Governo, e caísse no seu colo a
oportunidade de roubar R$ 1.000.000,00 (um milhão), com
certeza, se você não perde uma oportunidade iria aproveitar mais
esta oportunidade.
O povo brasileiro precisa entender que o problema do Brasil
não são só a meia dúzia de políticos no poder lá em cima, pois
eles, são apenas o reflexo dos quase 200 milhões de
oportunistas aqui embaixo.
Os políticos de hoje foram ontem oportunistas e se não
mudarmos a estrutura de valores de nossa sociedade e trazer
a Ética e a Moral como pilares do comportamento nunca
seremos um povo realmente honesto e justo!

Juiz Sérgio Moro.

ANIVERSÁRIOS DE 15 A 30 DE ABRIL

OPERACIONAL

16 Marcio Vaz
17 Dionice Santos
17 Alessandro Avila
18 Rafael Maciel
18 Valdecir Krupinski
20 Arami Brair Rosa
21 Ezequiel Santos
22 Ancelmo Franco
22 Andre Americo
22 Paulo Rodrigues
23 Ricardo Ramos

23 Jorge Pires
24 Jason Hilario
25 Alexandre Goeller
25 Marcio Santos
26 Manoel Rodrigues
26 Claiton Xarao
27 Isnard Rosales
27 Maiquel Rosa
27 Rafael Souza
30 Sandro Machado
30 Pedro Zefino

ADMINISTRAÇÃO

29 Jair Sauner

MANUTENÇÃO
23 Emerson Trindade
28 Marcio Rodrigues
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