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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PARA 
O TRÂNSITO

“Cobrar é fácil! Reconhecer é pra poucos!

Preciso agradecer a atenção do UN Operacional na figura do Renato 

Rodrigues, pela dedicação e presteza com que conseguiu solucionar um 

contra tempo no meu percurso profissional. Muito, mas muito obrigada!”

Cleusa Provitina - Cobradora

Respeito, cortesia, cooperação, solidariedade e responsabilidade 

constituem os eixos determinantes da transformação do comportamento 

do homem no trânsito.

E esta não é uma tarefa muito simples e fácil. Pois, para transformar uma 

sociedade, é importante a participação, conscientização.

Ao transitar no pátio da empresa respeite as sinalizações: pedestre, 

circule sobre as faixas de segurança, ao dirigir no pátio observe as 

placas indicativa de limites de velocidade e os locais permitido para 

estacionar.  

 

 

SESMT

HÁ VAGAS PARA  PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

Currículos devem ser entregues na recepção da empresa ou pelo e-mail: 

dh@nortran.com.br
Atenciosamente - DH

“Quero elogiar o Motorista Everton Lima de Assis e o Cobrador Luis 

Ricardo Lopes Goularte pela tamanha educação e respeito com os 

passageiros, pois estava com problemas nas pernas eles levantaram e me 

ajudaram, são um grande exemplo da empresa Nortran”.

Passageiro - Ulisses

Everton Luis

PA 6 EVENTO ANTP
A Nortran participou do evento ANTP que apresentou estratégias e 

programas para melhora do desempenho no setor de transportes. 

Destacamos a Rede Compara que disponibiliza metodologia e 

infraestrutura administrativa para auxiliar na análise comparativa de 

desempenho entre organizações do setor.

Marcio Rosa, em reunião da CIPA de maio/2016, elogia o bom atendimento 

do Operacional.

“Hoje aconteceu uma coisa que há tempos não acontecia comigo, ver 

alguém indignar-se com pequenas “injustiças” diárias... ônibus lotado, 

passei a roleta com o meu filho e cheia de sacolas e como de costume 

ninguém levanta nem nos bancos preferências, que meu filho tem direito de 

sentar-se, ninguém era usuário de preferências... esse menino ergueu a voz 

e o corpo, pediu licença e falou: “Pessoal aonde está a educação de vocês?! 

Ou vocês não estão vendo que a moça está cheia de sacolas com seu filho 

que só tem uma mãozinha e tem dificuldades para se segurar por favor 

alguém levanta dos assentos preferências ” Ele foi educado direto e humano 

fica aqui meu reconhecimento e este profissional!! Linha 665 Tarragô / 

Sabará por volta das 17:35 de 13/05.“

 

 Cobrador elogiado
 Luis Ricardo Lopes Goularte, 
 Parabéns!

Priscilla Ramos - Passageira

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!!!


