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Prêmio Reconhecimento ATP

Treinamento Padrão Navegantes
Em julho iniciamos o
treinamento da Tripulação com
foco no Padrão de Atendimento
Navegantes.
Com o objetivo de treinar
todos os funcionários até o final
de 2018, estaremos ministrando
o treinamento de 2 turmas por
mês.

ATP realizou no dia 25 de julho, no dia
do Rodoviário, a 1º edição do Prêmio
Reconhecimento ATP, em parceria com o
SEST SENAT, que acontecerá a partir
desse ano nessa data.

O consórcio Mob homenageia o
profissional da fiscalização senhor
Antônio Matusalém Corrêa Boeira, pelo
seu comprometimento e dedicação a
empresa por mais de 25 anos.
Parabéns senhor Boeira pelo
empenho por todos esses anos de
profissionalismo!

A Nortran recebeu o Prêmio
Gaúcho Despoluir
Em 2007, a Confederação
Nacional do Transporte (CNT) nas
comemorações da Semana de
Trânsito lançou o Despoluir
Programa Ambiental do
Transporte, objetivando promover
o e n g a j a m e n t o d o s
transportadores e da sociedade
para o desenvolvimento
s u s te n tá v e l , m i n i m i z a n d o e
revertendo as graves mudanças
climáticas estimuladas pelo
aquecimento global.
O controle de emissão de CO2, uma das principais ações do programa, é feito por unidades
móveis equipadas com opacímetros (aparelhos que analisam a fumaça emitida por motores
a diesel). Os técnicos vão até as empresas e verificam a emissão de dióxido de carbono dos
veículos, visando reduzir a poluição e o consumo de combustíveis, conforme determina o
CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Caso a emissão de poluentes esteja
acima dos limites do CONAMA, as empresas são orientadas a buscar a origem do problema.
Dessa forma, o programa também estimula a manutenção mecânica constante, garantindo
mais segurança a motoristas e passageiros. Os ônibus que estiverem dentro dos limites
preconizados recebem um selo verde. Como forma de reconhecer o trabalho das empresas
participantes do Despoluir o Gestor da Frota Nortran, Odairton dos Santos, em junho de
2018 , recebeu da FETERGS e FETRANSUL o “PRÊMIO GAÚCHO DESPOLUIR” referente
ao ano de 2017 pelo empenho da Equipe Nortran nas ações para a melhoria da qualidade do
ar e do uso racional do combustível, contribuindo para abrilhantar o Programa de Redução
das Emissões de Poluentes pelos Veículos no Padrão Despoluir.
PARABÉNS aos Motoristas e à Manutenção pelo segundo ano consecutivo nesta
premiação.

Nesse treinamento abordamos os temas :
- Conceito de Normas e Procedimento;
- Importância do Profissional do Transporte;
- Cliente no transporte público;
- Pontualidade (fatores controláveis e incontroláveis) e
- Postura Profissional.

Dia Do Colaborador
No dia 25 de julho a SOPAL celebra o
“Dia do Colaborador”, onde todos os
funcionários receberam um chocolate
como forma de simbolizar o
agradecimento da empresa pelo trabalho
desenvolvido.

A atividade teve início ainda na
madrugada, recepcionando os
trabalhadores que iniciavam a jornada e
foi concluída ao final da noite, onde os
demais colaboradores foram recebidos ao
término do serviço.
Parabéns a todos !

Dia do Rodoviário
Ação conjunta em uma homenagem
oferecida pelo MOB, Navegantes,
Nortran, Sopal e SEST SENAT alusivo
ao dia do Rodoviário em um clima
descontraído e de muitas risadas com

Prêmio Reconhecimento ATP
entrega de brindes e informativos sobre
cuidados com a saúde oferecidos pelo
SEST SENAT.
Parabéns a todos os envolvidos e
empenhados nesta ação.

O Curso Atualização em Acessibilidade no
Mob
ATP realizou no dia 25 de julho no SEST/SENAT a 1º edição do Prêmio
Reconhecimento ATP.
A Navegantes homenageou os funcionários Claudior Balestrin – Motorista e
Darci Adão Locatelli Fiscal de Trafego.
Parabéns!

Dia Dos Pais

A Sopal deseja a todos os
seus colaboradores um feliz
dia dos pais!

N o s d i a s 11 e 1 2 / 0 7 / 2 0 1 8 , n a s
dependências do Mob, foi ministrado pelo
SEST SENAT o curso de Atualização em
Acessibilidade no Transporte Público de
Passageiros em Porto Alegre.
Participaram os profissionais da
Navegantes, Nortran e Sopal.

Próxima turma será nos dias
22 e 23/08/18 das 8h30 às 12h.
Traga um comprovante de
residência no seu nome e
inscreva-se no DH.
O curso é valido por cinco anos.
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