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Comunidade no Mob

Campanha Mensal SESMT

No mês de abril o Mob realizou encontro com a
No mês de abril, em parceria com a CEEE,
Associação Comunitária de Moradores do Conjunto Residencial Rubem
Berta (AMORB). Foram abordados temas como dificuldades operacionais e realizamos a Blitz sobre Consumo Consciente
de Energia Elétrica.
melhorias no atendimento ao cliente e na região.
Os funcionários receberam folder e
informações para reduzirem o consumo de
energia.
Camila Machado –
Técnica de Segurança do Trabalho -

Reconhecimento
No dia 26 de abril o Comitê
Transportes Multimodais entregou
diploma de reconhecimento pela
participação do CONORTE no Sistema
de Avaliação da Gestão(SAG) no ano de
2014.

Reconhecimento SA PGQP
Recebemos do Comitê Setorial de Transportes Multimodais o certificado de Reconhecimento
pela participação no Sistema de Avaliação do programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade.

CIPA - Gestão 2016/2017

PA 6 Jovem Aprendiz

Em 2016 a Nortran iniciou
mais uma parceria com o
Projeto Pescar da Zensul /
Honda, contratando jovens
do curso de Mecânica
Automotiva. O curso teve
início no dia 08/03/16,
foram contratados jovens
filhos ou familiares dos
colaboradores da empresa
como também jovens oriundos da comunidade.
No dia 20/04/16 a Assistente Social Alice participou da Aula Inaugural onde
os alunos realizaram apresentação de teatro aos Parceiros e Voluntários.

XXI SIPAT Nortran
Ocorreu de 25 a 29 de abril a XXI SIPAT –
Semana Interna de Prevenção a
A c i d e n t e s d e Tr a b a l h o N o r t r a n .
Participaram mais de 900 pessoas,
distribuídas em votação da nova gestão
CIPA, palestras e demais ações nos
terminais e na garagem da Empresa, o
tema abordado nesta SIPAT foi:
“Escolha o bem estar e defina suas
metas de vida saudável”, estimulando
os colaboradores a buscarem hábitos
mais saudáveis para terem melhor
qualidade de vida.

Em 29 de abril aconteceu a eleição da
Comissão da CIPA – gestão 2016/2017, assim como o pleito para a eleição do
delegado sindical – gestão 2016/2019.
TITULARES
Nome
1º
2°
3º
4º

Jeferson Dick da Silva
Paulo Ricardo Cavedini
Reni José da Silva
Edgar Silveira dos Santos

SUPLENTES
Nome

Nº de votos
168
72
71
70

5º
6º
7°
8°

Alexandre Dreckeler dos Santos
Paulo Sergio Correa Boeira
Harlem Almeida da Cunha
José Augusto Ozório Prates

Nº de votos
52
43
42
33

REPRESENTANTE SINDICAL - 2016/2019
Nome

1º Osmar Melo da Silva
2° Daniel da Silva Moreira
3º Clóvis Lourenço Flores

Nº de votos

271
167
152

No mesmo dia, antecipando a comemoração ao 1º de maio, os colaboradores
foram agraciados com um chocolate oferecido pela empresa, um pequeno gesto
para simbolizar a importância de cada um para que possamos desempenhar nosso
papel.
Agradecemos a todos os envolvidos nesta ação e desejamos aos eleitos uma
gestão de muito sucesso!

Dia das Mães
Mãe...
É amor, compreensão, dedicação, sabedoria,
alegria, força.
Mãe...
É transmitir segurança, é ser abrigo, é juntar todas
as qualidades em uma só pessoa.
Felicidades para todas as mulheres que são mães,
sejam biológicas ou de coração, o que mais vale é o
amor envolvido!
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