05 de novembro de 2013

Comunidade no CONORTE
No mês de outubro o
Conorte realizou dois
encontros com a
comunidade. No primeiro,
recebemos a visita de
representantes da Ilha do
Pavão, Ilha das Flores,
Ilha da Pintada, Ilha Mauá
e do CAR Ilhas, no segundo
encontro recebemos os
representantes da
Associação AMOJALE.
Foram abordados temas
como dificuldades
operacionais e melhorias
no atendimento ao cliente
e na região.

Todos Juntos por um Trânsito
Sem Violência e Melhor!
Por um Transito mais seguro em
parceria com o DETRAN foi
distribuído entre os funcionários
folders informativos com as
penalidades/ multas e pontuação
que o motorista pode sofre se
dirigir embriagado e os efeitos
que a bebida alcoólica causa no
no organismo. Também foi entregue uma sacola de TNT para não
jogarem o lixo nas ruas e avenidas que também é passível de
multas

Coleta Seletiva Navegantes
Como incentivo a destinação correta dos resíduos foram
instaladas novas lixeiras seletivas na entrada da empresa,
além disso, sempre preocupada com o desenvolvimento
sustentável a empresa disponibiliza no local um coletor de
óleo de cozinha, pilhas e baterias.

Transporte Coletivo Seguro
Mensalmente o Conorte participa de reuniões do Fórum
Transporte Coletivo Seguro. Este fórum é formado por
representantes do Conorte, Unibus, Cia Carris, 1º BPM, 9º
BPM, 11º BPM, 19º BPM, 20ºBPM, 21º BPM, 15ª e 18ª Del.
Polícia. O objetivo destas reuniões é reduzir o número de
assaltos relacionados ao transporte coletivo.

PA - 4 Click da Segurança
Tempestades com Raios como se
proteger?
-Se eu estiver na rua o que devo fazer para não ser atingindo por
um raio?
Evite lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra
raios, como pequenas construções não protegidas;
Evite estacionar próximo a árvores ou linhas de energia elétrica;
Evite estruturas altas tais como torres, de linhas telefônicas e de
energia elétrica;
Alguns lugares são extremamente perigosos durante uma
tempestade. Por isso:
NÃO permaneça em áreas abertas como campos de futebol,
quadras de tênis e estacionamentos;
NÃO fique no alto de morros ou no topo de prédios;
NÃO se aproxime de cercas de arame, varais metálicos, linhas
aéreas e trilhos;
NUNCA se abrigue debaixo de árvores isoladas.

- E se eu estiver dentro de casa? Existe algum risco?
Não use telefone (o sem fio pode ser usado);
Não fique próximo a tomadas, canos, janelas e portas metálicas;
Não toque em equipamentos elétricos que estejam ligados à rede
elétrica.
Fonte: Defesa Civil do Brasil

PA 6 Benchimarking Realizado Sopal
Em 09/10/2013 foi realizado
benchmarking na empresa Sopal com foco
nos Procedimentos de acerto de diferenças
de roletas e de digitação
Conorte/Arrecadação. Participantes:
Adriano Brizolara, Luis Henrique Ventura e Karen Mendes
(Nortran), Lucas Reis e Edson Machado (Sopal).

Formação de Auditores Internos
Foi realizado nos dias 24 e 26 de Setembro e dia 01 de Outubro de
2013, o curso de auditor interno com duração de 12 horas. Foram
contempladas as normas NBR ISO 9001:2008 e a NBR ISO 19011 . Os
participantes que realizaram o curso foram: Patrícia (Sec. Direção),
Lucas (T.I), Márcio (Controle), Kátia (SESMT), Júlia (R.H), Jorge
(almoxarifado), José Marchy, João Shneider, Neli Rampelotto
(Cobradores), Luiz Bertissolo, Sidenei Zuketta (Motoristas) e Thiago
(Qualidade). O início das auditorias está previsto para o mês de
Novembro.

Outubro Rosa, Novembro Azul
Outubro Rosa, mês da mulher consciente na luta contra o
câncer de mama! Durante o mês de outubro a SOPAL
disponibilizou cartazes e mensagens, lembrando a todos a
importância da prevenção ao câncer de mama, enfatizando que
a prevenção está além do autoexame. Buscamos, despertar a
consciência coletiva acerca da relevância da autoestima e da saúde na
vida de todos. Dando continuidade, a SOPAL em novembro estará
realizando a campanha Novembro Azul, sensibilizando os colaboradores
quanto a necessidade da prevenção ao câncer de próstata

Treinamento
No mês de outubro, o SESMT realizou
treinamento e capacitação que teve como objetivo
orientar manuseio e classificação dos extintores , bem
como método de abafamento do fogo. A atividade foi
realizada inicialmente com os colaboradores da
chapeação, mas o treinamento será estendido a todos
os colaboradores. Por isso fique atento, ao receber o convite. Participe!

Semana SIPAT
De 25 a 29 de novembro a SOPAL estará realizando a Semana da SIPAT,
serão realizadas palestras, campanhas nos terminais e distribuição de
informativos.

