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CIPA 2018/2019

Biometria Facial
Como funciona:
Os Cartões TRI/SIM são utilizados na mesma forma dos
validadores. A diferença é por parte das câmeras instaladas nos
veículos que captura as fotos automáticas do usuário. Estas
imagens são transmitidas para um servidor que fará a comparação
da face mapeada com o cartão do portador.

No mês de janeiro ocorreu o curso de formação de Cipeiros da gestão
CIPA 2018-2019.
Nos encontros tivemos palestras sobre Educação no Trânsito, Primeiros
Socorros, Combate a Incêndio, AIDS e Alimentação Saudável.
Agradecemos a participação da Equipe CIPA e dos demais funcionários
que participaram dos treinamentos.

Assim, o sistema garantirá que os
cartões sejam utilizados somente pelos
respectivos titulares.
Em caso de alguma irregularidade será exibido para o usuário
na tela a cada uso do cartão a seguinte mensagem: “Aviso para
Atualização Cadastral”.

Campanha Zero Acidente

O Mob participou da Ação Educação
para o Trânsito com a EPTC , Vitlog. Lions
, Balada Segura. Parabenizamos a todos
pela iniciativa.

Treinamento aos Cobradores(as)

10 de março - Dia Nacional do
Combate ao Sedentarismo!!
Sedentarismo
Não praticar atividade física tem um peso enorme na incidência de doenças
cardiovasculares, porque interfere em todos os outros fatores de risco.

Iniciada na segunda quinzena de
janeiro e concluída em meados de
fevereiro, a capacitação sobre a nova
instrução para a operação do
validador foi concluída pelo monitor
Rodrigo Gomes. Com visita de
terminal a terminal, o monitor atendeu
cada colaborador e explanando sobre
o modo de utilização do equipamento,
inclusive, com a utilização

de um
validador teste, proporcionando a aplicação
prática das instruções recebidas.
A dinâmica de ensino aplicada traz bons
resultados, já que o profissional se sentirá mais
seguro ao desenvolver seu trabalho
individualmente.
Agradecemos a participação de todos e do
monitor Rodrigo pelo excelente material
desenvolvido.
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Obesidade
Perda da massa muscular
Dores articulares
Pressão alta
Doenças cardíacas
Encurtamento muscular
Ma postura
Cansaço
Baixa resistência orgânica
Dores musculares após esforço
Alto nível de estresse
Procure por um medico antes de praticar qualquer atividade física!

Feira de Páscoa 2018
Dias: 21, 22 e 23 de março
Horário: a partir das 10h
Local: sala de treinamento
4Desconto em folha de pagamento
4Para compras até R$ 80,00 desconto em uma vez, sendo em 05/04;
4Compras até R$ 130,00 em duas vezes, sendo 05/04 e 05/05;
4Se valor superior a R$ 130,00 desconto em três vezes, sendo em 05/04, 05/05

e 05/06.
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