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Curso de Atualização
Motorista e Cobrador

Transporte Coletivo Seguro
Visando aperfeiçoar os procedimentos de investigação e atribuição de
No dia 06 de outubro
autoria aos responsáveis pela pratica de roubos a transporte coletivo, iniciou o novo ciclo do curso
estabelecemos os seguintes requisitos básicos;
de Atualização Motoristas e
Cobradores - Módulo II.
Que sejam orientadas todas as tripulações quando do registro da
ocorrência policial que conste as seguintes informações:
Parabéns Equipe
Navegantes!
!

Linha, Prefixo e Empresa de Transporte e principalmente se o veículo
possui câmeras de segurança;

!

Descrição detalhada do fato, horário e local de inicio e fim do roubo;

!

Tipo de arma “arma branca ou de fogo”, quantidade e tipo;

!

Quanto aos autores, número de indivíduos, descrição física
detalhada, com altura aproximada, cor de pele, sinais aparentes
(tatuagens, deformidades, etc) e descrição das vestes;

!

Demais informações que forem vinculadas ao fato como, por exemplo,
a reincidência de roubos com mesmos suspeitos;

!

Se os autores pagaram passagem com uso de cartão de transporte
(esta informação é devida diante do número de autores que efetuam o
pagamento com uso de cartões), etc;

!

Solicitar no ato do B.O. que seja colocado o endereço da empresa
onde a tripulação labora;

PA3 e PA6 Final de Ano X Acidentes
Senhores Motoristas,
Estamos nos aproximando do final de ano quando as
pessoas ficam mais distraídas e desatentas,
aumentando o risco de acidentes, especialmente

atropelamentos. Redobre sua atenção e
reduza a velocidade, principalmente nos corredores e estações.
Lembre-se: O Pedestre pode ser desatento, você não!!!!!

PA6 Você Sabia!

Novembro Azul

GRANDES BIGODES TRAZEM

GRANDES
RESPONSABILIDADES

NOVEMBRO AZUL - CUIDE DA SUA SAÚDE.
PREVINA-SE CONTRA O CÂNCER DE PRÓSTATA.

Serviços SEST/SENAT
A entidade possui uma gama de serviços voltados ao rodoviário e seus
familiares, sendo alguns gratuitos e outros com baixo custo.
Você pode usufruir de serviços de odontologia, psicologia, fisioterapia e aulas
de pilates.
Localizada no bairro Navegantes, a sede também conta com excelente
infraestrutura para realização de eventos, prática de esportes e momentos de
lazer.
Maiores informações e agendamentos poderão ser realizados através do
telefone: 3374.8080.

Novembro Azul

ENCERRAMENTO E TROCA DE SENTIDO DA VIAGEM!

Ao iniciar e encerrar cada viagem, a troca de sentido
e o tempo de integração (Ex.N30,N40,etc) devem ser
rigorosamente cadastrado conforme impresso no BAD,
para que nosso cliente não seja prejudicado na integração.
Evite transtorno ao cliente e registro em seu histórico funcional!

O mês de novembro é dedicado aos homens, objetivando sensibilizar para
a importância do diagnóstico precoce do câncer da próstata. Pesquisas
apontam que esse tipo de câncer é o sexto maior do mundo e, apesar da
O USO DO CINTO DE SEGURANÇA É OBRIGATÓRIO PARA MOTORISTAS
estatística ser assustadora nove em cada dez casos tem chances de cura, se
A EPTC está fiscalizando. Verifique se os cintos de
diagnosticada precocemente.
segurança do coletivo estão em condições de uso, se for
A doença pode ser identificada com o exame de toque retal e exame de
necessário algum reparo, registre na inspeção diária sangue PSA, recomenda-se que homens entre 40 e 45 anos realizem exames
preventivamente.
(check-list). Salientamos que não usar o cinto de
Procure um urologista de sua confiança e lembre-se que a saúde é o seu
segurança gera multa de R$ 127,69 e perda de 05
bem mais valioso!
pontos na CNH.
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