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Campanha Zero Acidentes

Nos dia 04, 23 e 24 de março foram
realizadas mais ações da Campanha
Zero Acidentes de 2016!
Além dos voluntários das
empresas SOPAL, NORTRAN e
NAVEGANTES, tivemos também a
participação da EPTC - EDUCAÇÃO
PARA MOBILIDADE, que realizou
trabalhos voltados diretamente aos
pedestres.
O Mob agradece a todos os envolvidos, inclusive as tripulações que de
forma consciente colaboraram nesta campanha.

Transporte Seguro

Integraçãol
Participaram do Treinamento de Integração os novos funcionários Dhoiser
Souza – Borracheiro, Carolina Silva – Cobradora, Franciele Mattos –
Cobradora, Julio César Silva –
Almoxarife e Carlos Alberto Vieira
– Cobrador.
Sejam bem vindos!
Nathália Jacques – Recursos
Humanos

Páscoa Navegantes
O ganhador do Sorteio de Páscoa foi o
funcionário Dhioiser Parabéns!!!

No dia 07 de março foi apresentado, na 2ª Delegacia de Policia, a
equipe Força-Tarefa que irá investigar ocorrências no Transporte Público
por ônibus em Porto Alegre.

Agradecemos todos os funcionários que realizaram as doações e deixaram
a Páscoa das crianças da Escola Vitória mais doce.
Elizângela Velho - Qualidade

PA 4 Benchimarking Realizado
Em 23/03/2016, os colaboradores Carmem
da Rosa – Técnica de Segurança do Trabalho,
Felipe Petry – Coordenador de Suprimentos,
Juliano Gonçalves – Assistente de Compras,
Lídia Prudêncio - Técnica de Segurança do
Trabalho e Luís Henrique Ventura – Consultor
em Gestão estiveram na empresa Sopal para
conhecer o processo de controle e
higienização de
uniformes da
Manutenção,
quem recebeu
apresentou este processo aos colaboradores
da Nortran foi Toni Francis Teixeira Lopes –
Responsável pelo Almoxarifado da Sopal.
Muito obrigado.

XXI SIPAT Nortran
. Será realizada na semana de 25 a
29/04 a XXI Semana Interna de
Prevenção a Acidentes de Trabalho
– SIPAT Nortran.
Tema da SIPAT:
“Escolha o bem estar e defina suas
metas de vida saudável”

Fazer o Bem Faz Bem!
Por mais um ano, os colaboradores
da SOPAL e também do MOB se
uniram para tornar a Páscoa de mais
de trinta crianças mais saborosa.
A campanha interna arrecadou uma
série de guloseimas que foram
oferecidas para a Creche Patati
Patatá, por sua vez, as crianças
adoraram os cestos deixados pelo
Coelhinho da Páscoa.
Em agradecimento pela participação foram
sorteadas cestas da Don Morello, onde um dos
ganhadores foi o Fagundes.
A SOPAL agradece a todos os envolvidos nesta
ação, com a expectativa de que possamos repetir
a boa ação em 2017.

GRIPE: Quanto Mais Prevenção Mais Proteção!
Pelo simples fato de habitarmos no sul do país, ficamos mais expostos e mais
propensos na transmissão de diversos vírus e principalmente nesta época do ano.
A gripe apresenta-se, na maior parte das vezes, sob a forma epidêmica afetando
milhões de pessoas por ano, das quais cerca de um milhão desenvolvem
pneumonias que podem levar à hospitalização e morte. Durante as epidemias de
gripe, cerca de 5 a 15% da população é afetada por infecções respiratórias.
A vacinação ainda é a principal forma de prevenção. As vacinas são eficazes e
seguras, reduzindo não só a incidência como também a gravidade e a mortalidade
entre os idosos e doentes crônicos.
Existe, no entanto, um grupo de pessoas que não se deve vacinar porque já teve,
por exemplo, uma reação alérgica à vacina. Por isso, é essencial que a vacina seja
sempre aconselhada pelo seu médico.
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