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Empresa Amiga da EPTC
O Mob e as três empresas
do consórcio, Navegantes ,
Nortran e Sopal receberam
no dia 24 de abril o Certificado
Empresa Amiga da EPTC!
Parabéns a todos envolvidos
nas ações de prevenção de
acidentes.

Mob Realiza Curso de Acessibilidade
Promovido pelo consórcio Mob e
ministrado pelo Sest Senat , o curso de
acessibilidade foi realizado nos dias 11 e
12 de abril. Participaram motoristas e
cobradores das empresas Navegantes,
Nortran e Sopal. A capacitação, que é
oferecida mensalmente, tem como objetivo
aprimorar o atendimento a idosos,

Treinamento Gestão de Pneus
No dia 17 de abril os
funcionários da manutenção
Cleberson e Rafael participaram
do Treinamento sobre Gestão
Eficiente de Pneus realizado pela
VIPAL Borrachas no
SETCERGS. Foi uma tarde cheia
de conteúdo sobre como
melhorar a gestão dos pneus da
frota, com dicas de cuidados
com a manutenção dos mesmos.
Foram abordadas também informações sobre como a reforma de pneus pode ajudar a
reduzir custos e aumentar a lucratividade do negócio.

A Navegantes Deseja um Feliz dia Das Mães

adequados para embarque e desembarque nos ônibus.

Solenidade para a apresentação do
inicio da Campanha Maio Amarelo 2018
, por um trânsito mais seguro.

Contribuição Sindical
(IMPOSTO SINDICAL)

ATENÇÃO TRABALHADORES (as) :
Lei 13467/2017
“Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das
categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais
representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de
contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida
neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.” (NR)
“Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à
autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada
categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor
do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou,
inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta
Consolidação.” (NR)
Você gostaria de Autorizar o desconto em folha de pagamento a título
de contribuição sindical em favor do Sindicato dos Trabalhadores de
Transporte Rodoviário de Porto Alegre?
Se a sua resposta for “SIM”, favor comparecer ao Departamento
Pessoal da Nortran para realizar sua autorização.

CIPA-Gestão 2018/2019
A eleição dos membros da CIPA – gestão
2018/2019 aconteceu no dia 26 de abril, das 3
às 19h, no saguão da empresa.
Os votos foram apurados no saguão da
empresa, com a presença da comissão
eleitoral, do representante sindical e
colaboradores. O total de votos foi de
487,especificamente: 11 votos em branco,
07 votos nulos e 469 votos válidos, sendo os
eleitos:
TITULARES:
1º Jeferson Dick (motorista)
2º Paulo Ricardo Cavedini (cobrador)
3º Elisandro Martins (motorista)
4º Gilmar Garcia Jr. (controle)
Sucesso à todos!

SUPLENTES:
5º Luís Antônio Sudatti (cobrador)
6º Everton de Alencastro (motorista)
7º Paulo Bertollo Santana (caixa)
8º Gelson Luiz dos Santos (jurídico)

1º de Maio – Dia do Trabalhador
Neste ano a data foi celebrada entre empresa,
funcionários e seus familiares em evento durante o
dia inteiro no SEST/SENAT. Iniciando as
atividades com o Torneio de Futsal, onde os
terminais se enfrentaram, com respeito e bom
humor. E quem levou o troféu foi a equipe do
terminal TR62, liderada pelo Josiel. Ao longo da
data comemorativa, os participantes passaram um
dia agradável com lanches e atividades voltadas
para as crianças.
A empresa agradece todos aqueles que foram prestigiar o evento e parabeniza todos os
competidores pela saudável disputa.
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