
EXPEDIENTE: Jornal Mural de circulação interna da Nortran Transportes Coletivos Ltda.- Coordenação Daisy Porto Linke - Edição e Projeto Gráfico: Tecnologia da Gestão Nortran  
Redação:  Promoção da Gestão Integrada- Tiragem 10 exemplares - nortran@nortran.com.br - visite nosso site: www.nortran.com.brEquipes de Controle e

Ano XIV - nº 391   15 de Abril de 2017.

AR 2282AR 2282

PORTO

ALEGRE

AR 2282 AR 2282

AR 2282AR 2282

UNITRANUNITRAN
UNITRANUNITRANUNITRANUNITRAN

SGN

ADH OL RA EB SA  DR

T A  S N

O O

D R 

TO RÃ I A

N N

U

Cidade de

PORTO ALEGRE

ANIVERSÁRIOS DE 15 A 30 DE ABRIL 
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

MANUTENÇÃO
23 Emerson Trindade
28 Marcio  Rodrigues

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

OPERACIONAL ADMINISTRAÇÃO
29 Jair Sauner

Dicas de Segurança Pessoal

Na rua

Não deixe a 

carteira no bolso de trás

No comércio e durante as compras

Furtos e roubos ao comércio e em bancos

Fique atento nos dias de pagamento

Usando o caixa eletrônico

- Ande com o celular na bolsa ou no bolso - Só pegue o aparelho, carteira ou mexa com 

dinheiro em um local fechado, nunca na rua - Conversar ao telefone, seja por ligação ou 

mensagem, tira a sua atenção e torna você um alvo mais vulnerável - 

 - Evite andar sozinho - Prefira rua iluminadas e mais 

movimentadas - Ao avistar um suspeito, entre em uma loja ou atravesse a rua - Se for 

assalto, registre o crime na delegacia, isso ajuda a polícia a saber onde há maior 

incidência, para direcionar o policiamento.

- Organize seu roteiro de compras previamente - Não aceite ajuda de estranhos - 

Preferencialmente, pague com cartão - Se levar dinheiro, distribua em vários bolsos - Ao 

manusear o dinheiro, seja discreto - Transporte bolsas e mochilas junto ao corpo - Evite 

circular muito tempo com as sacolas - Mantenha os seus pertences junto de você - Evite 

expor sua carteira ou deixar no balcão.

Cuidados em agências bancárias e financeiras - Chegando ao local, observe 

atentamente pessoas próximas em atitudes suspeitas - Atenção com seu cartão. Não o 

exponha nem entregue para estranhos - Em caso de dificuldades, comunique-se apenas 

com funcionários credenciados - Não aceite a ajuda de estranhos - Ao sair, não coloque 

dinheiro nem carteira no bolso de trás - Em caso de esbarrões que façam seu cartão cair, 

certifique-se que o cartão devolvido é o seu.

- Nos primeiros dias do mês, tenha a sua atenção redobrada - Lembre-se, um alvo 

sozinho é sempre mais vulnerável - Evite conversar com pessoas estranhas dentro e 

fora da agência - Não comente sobre os seus rendimentos Se precisar transportar muito 

dinheiro, leve um acompanhante de confiança - Antes de sair, observe se há pessoas em 

atitudes suspeitas próximas ao loca.

- No caixa, coloque o corpo próximo ao teclado, bloqueando a visão de terceiros - Nunca 

revele a sua senha para estranhos - Ao pegar o dinheiro, guarde-o discretamente - Não 

deixe o dinheiro ou o seu cartão à vista - Evite sacar grandes quantias em dinheiro.
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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.

XXII SIPAT NORTRAN

Cidade de

PORTO ALEGRE

 PA6 RECONHECIMENTO
Em uma das ações de  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. 

Combate a Evasão

Parabéns aos Cobradores Exemplos! 

Desejamos boa reflexão...

 

oportunistas aqui embaixo.

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 

mas furtam o dinheiro, sonegam imposto de renda, dão endereço 

falso para adquirir benefícios que não tem direito, etc, etc. etc...

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

Os políticos de hoje foram ontem oportunistas e se não 

mudarmos a estrutura de valores de nossa sociedade e 

 nunca 

seremos um povo realmente honesto e justo!

Juiz Sérgio Moro.

trazer 

a Ética e a Moral como pilares do comportamento
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