05 de junho de 2014

Trânsito Seguro

Campanha do Agasalho 2014
Entre os dias 05 de Maio e 31 de Julho acontecerá a
Campanha do Agasalho 2014.
Veja onde você pode fazer suas doações: BIG,
Nacional e Maxxi Atacado Zona Norte, Supermercado
Carnetti e Unisuper Sorriso.
Participe! Abrace esta ideia.
Doe um Agasalho!

Transporte Coletivo Seguro

A Navegantes deu início no dia 27/05/2014
ao projeto Trânsito Seguro e Consciente. Este
projeto é promovido pelo Setor Operacional
com o apoio do DRH e tem o objetivo de
conscientizar os motoristas nas questões relacionadas à convivência no
trânsito e a melhoria nas técnicas de direção defensiva. A Navegantes
espera com isso melhorar os índices de acidentes da empresa,
consequentemente buscar uma redução dos custos e uma melhora no
ambiente de trabalho. A busca constante de melhorias é o objetivo da
Navegantes para atender cada dia melhor seus clientes e funcionários.

As ações do CONORTE junto aos órgãos de segurança, Brigada Militar e
Polícia Civil, permanecem constantes em 2014. Estas ações visão diminuir
o número de assaltos relacionados ao transporte coletivo, melhorando a
segurança das tripulações e usuários. Para melhorar os procedimentos
internos e externos nas empresas foi realizado pelo Comando de
Policiamento da Capital uma palestra referente aos procedimentos em
casos de assaltos.

Vacinação Contra a Gripe
A Navegantes acredita que o melhor remédio é a
prevenção, por isso vem atuando junto ao seu quadro de
funcionários na prevenção da gripe. Todo o ano é feita uma
campanha para vacinação dos funcionários, essa ação vem
ajudando muitas pessoas a se protegerem contra os vírus
que tanto nos traz transtornos no inverno. O número de pessoas imunizadas
vem aumentando desde que a Navegantes iniciou as campanhas de
vacinação.
Estamos trabalhando para proteger nossos
funcionários.
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Aproximadamente 85 alunos
do Calábria participaram deste
bench.
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Vacinação

PA 4 Benchmarking Concedido
No dia 21/05/2014 o Serviço Social concedeu
Benchmarking ao Centro de Educação
Profissional São João Calábria, foco em
educação financeira, palestra “Dividas Nunca
Mai$”.

2013

Com o objetivo de
proporcionar um inverno com
mais proteção, a SOPAL em
parceria com o CONORTE e
Distribuidora Imunosul,
ofertaram aos colaboradores a
vacina contra a gripe H1N1 a
preço de custo. Dezenas de
colaboradores aderiram à ação
e fizeram a aplicação, estando
assim, mais protegidos para a
estação mais fria do ano.

Pa 4 Segurança em Eletricidade NR-10
Concluída em 10/05/2014 a substituição dos cabos
de energia localizados entre o transformador e o QGBT
(Quadro Geral de Baixa Tensão) na central elétrica da
Empresa. A caixa do disjuntor geral localizada nesta
central, também foi substituída por uma nova e
readaptada em local estratégico, já com os novos
cabos conectados e energizados.
Foram trocados os bornes de conexão do transformador para
conectar os novos cabos (eram 04 cabos e agora são 08, 04
fases e 04 neutros, de maior bitola). Os serviços foram
realizados sem a necessidade de corte geral de energia elétrica
na Empresa, pois durante os trabalhos operamos com auxílio
do gerador. Também foi coletado óleo do transformador para
análise, para verificação de segurança, conforme determina a
norma brasileira.
Comissão de Obras e SESMT/Nortran

CIPA - Gestão 2014/2015
No final do mês de maio aconteceu
o treinamento da CIPA para os
membros da gestão 2014/2015.
Nesta edição, o treinamento foi
ministrado pelos técnicos de
segurança do trabalho Kátia
Homem, Maiquel Ramires e Tânia
Rosa, que explanaram sobre os
temas teóricos e também
abordagem prática, capacitando
os membros no combate e
prevenção a incêndios.
Agradecemos e parabenizamos os técnicos pelo excelente trabalho
desenvolvido e desejamos aos eleitos e indicados uma gestão de sucesso.
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