05 de setembro de 2015

Transporte Coletivo Seguro
Manifestação pede mais segurança no transporte público de Porto
Alegre
No dia 25 de agosto
representantes dos motoristas de
ônibus, lotações, cobradores,
taxistas e moradores de Porto
Alegre protestaram por mais
segurança no transporte coletivo
da Capital.
Inicialmente todos se reuniram
no Largo Glênio Peres e seguiram em caminhada pela Borges de Medeiros
até o Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RS), onde foram recebidos pelo
segundo vice-presidente, Desembargador Manoel José Martines Lucas, que
recebeu oficio com 3 mil assinaturas.
Também foi solicitada a criação de uma vara especializada em crimes
praticados em táxis, ônibus e lotações.

Melhoria na Atualização dos
Exames Periódicos
A ação de atualização de
periódicos foi realizada dia
12/08/2015 no horário das 04:30
ás 10h onde atendemos 29
motoristas antes de suas pegadas.
Contamos com o apoio do médico
do trabalho Dr. Ricardo Hegele que
compareceu no horário da ação.
Os motoristas puderam realizar todos
os exames que contemplam o PCMSO
sem sair da empresa, tendo assim maior
comodidade e otimizando ambos os
tempos.

Comitê de Melhorias
Campanha Zero Acidentes
Nos dias 06 e 07 de agosto foi
realizada mais uma Campanha
Zero Acidentes!
O CONORTE agradece a
participação de todos em mais esta
etapa!

PA 6 Clic da Segurança:
Gás de Cozinha

Fatos sobre o Ebola
Devido aos recentes casos de acidentes com explosões de instalações a gás, amplamente
divulgados pela mídia, para manter sua residência segura e proteger sua família, estamos
divulgando um guia especial para você compartilhar com seus amigos, conhecidos e
familiares.
1) Local da Instalação: É fundamental que o fogão fique longe de correntes de ar ou que janelas e portas estejam
fechadas enquanto ele estiver em uso. O vento pode apagar a chama e causar vazamentos. Já o botijão deve estar
longe de umidade, chuva e sol. Descarte guardá-lo no armário da pia ou no porão, já que o gás não pode ser
instalado em local fechado. Não deixe também próximo a outros produtos inflamáveis e fontes de calor. Outro
detalhe importante são as mangueiras: nunca passe a mangueira por trás do fogão. O calor danifica o plástico,
derretendo ou provocando rachaduras e possíveis vazamentos.
2) Normas de instalação: Lembre-se que o gás de 45 ou 90 quilos deve ter instalações centralizadas, seguindo as
normas da ABNT, e em ambiente externo. Mora em apartamento? Fique atento com o registro de gás. Ele deve ser
fechado sempre que o gás não estiver em uso.
3) Segurança no botijão: Sempre que não estiver em uso, mantenha o registro fechado para evitar acidentes. Em
caso de vazamentos, procure fechá-lo imediatamente. A mangueira deve ser de plástico PVC transparente e com o
prazo de validade visível. Na hora da troca, utilize sempre as duas mãos. Nunca faça uso de ferramentas e
equipamentos.
4) Atenção para a compra: Preste atenção na distribuidora. Verifique se o caminhão que fará a entrega e o botijão
possuem selos de identificação. Se o lacre vier violado, recuse o produto. Botijões muito amassados e enferrujados
também devem ser descartados.
5) A troca: Faça a troca do botijão assim que você perceber que a alimentação das bocas estiver deficiente.
Atenção: nunca vire ou deite o recipiente. Os resíduos de gás que ainda se encontram no interior do botijão podem
provocar acidentes. Na maioria das vezes, são os próprios vendedores que trocam o gás. Por isso, sempre faça a
troca com empresas de confiança e identificando, em seguida, se a instalação foi bem feita e se não há vazamentos.
6) Identificando vazamentos: Teste simples e rápido é bem eficiente para detectar riscos de vazamento. Pegue
uma esponja de louça e aplique sabão. Esfregue na borboleta de conexão e observe a reação. Se começar a formar
bolhas nessa espuma é sinal de que há vazamento. Entre em contato imediatamente com sua fornecedora de Gás.
Em casos mais graves, acione o Corpo de Bombeiros.
7) Acendimento seguro: Ao acender o fogão ou o forno, abra o registro e sempre risque o fósforo antes de mexer
na boca. Girar o botão antes faz com que o gás seja liberado imediatamente, o que pode ser perigoso. Se ocorrer um
vazamento enquanto o fogo estiver acesso, feche imediatamente o registro, se possível. Procure afastar as pessoas
do local, desligar a chave geral da eletricidade e chamar por ajuda, ligando para o Corpo de
Bombeiros de sua cidade. Seguir esses conselhos é fundamental para ficar sempre tranquilo e
garantir a proteção de sua família.
Fonte: Corpo de Bombeiros PR, Prefeitura Municipal de São Paulo & Petrobras
SESMT/Nortran

Em agosto os membros do Comitê de
Melhorias ciclo 2015/2016, participaram
do Treinamento de Interpretação dos
Critérios do Sistema de Avaliação da
Gestão e Agente do Programa Gaúcho de
Qualidade e Produtividade.
Da esquerda para direita: Nathália
Jacques Analista de Recursos Humanos,
C a r l o s L u c i a n o G r o ff A n a l i s t a d e
Suprimentos, Elizângela Velho - Assessora da Qualidade e Tiago Lucas Analista de Planejamento e Cíntia Oliveira - Analista de Segurança do
Trabalho como apoio.

Treinamento SACHS
No período de 24 a 27 de agosto,
centenas de motoristas receberam o
treinamento Aprimoramento Profissional
– embreagem e suspensão, ministrado
pelo instrutor David Crusius, da Sachs.
Durante algumas horas, os motoristas
receberam instruções quanto à
embreagem, bem como suspensão.
Ambos os assuntos foram esmiuçados
pelo instrutor, proporcionando uma boa
troca de conhecimento e interação entre
os participantes. O treinamento contou
com a coparticipação do monitor
Aguinaldo.
Agradecemos à Sachs pelo apoio e também aos colaboradores que prestigiaram
este treinamento.

De Pai para Filho
Vale divulgar o momento entre pai e filho: o colaborador José
Mauro e seu filho José Eduardo de apenas 7 anos, circulando
pela garagem com a miniatura de um ônibus nas mãos.
Registramos este momento sublime, o pequeno Eduardo
com o sorriso tímido, mas orgulhoso da profissão exercida pelo
pai.
Que os valores deste momento sejam lembrados com muito
afeto.

Semana Nacional do Trânsito
Neste ano, de 18 a 25 de setembro acontecerá a Semana
Nacional do Trânsito, onde várias ações serão realizadas pelo
Brasil, com o intuito de conscientizar motoristas e pedestres
para que tenhamos um trânsito mais seguro.
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