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Treinamento de Integração

Campanha Zero Acidentes
Nos dia 11 e 12 de agosto foram realizadas mais
ações da Campanha Zero Acidentes de 2016!
Além dos voluntários das empresas NAVEGANTES, NORTRAN e SOPAL
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.

Em agosto participaram do
Treinamento de Integração os
colegas Eduardo, Vinicius,
Rafaela e Luana - Aprendizes,
Sandra - Lavadora e Rodrigo Estagiário.

O Treinamento de Integração é o momento formal onde todas as áreas e
normas da empresa são apresentadas aos novos funcionários.

Comunidade no Mob

Nathália Jacques - Analista de Recursos Humanos

Zero Acidentes
Comunidade no Mob
No dia 11 de agosto ocorreu mais uma reunião do Fórum Transporte
Coletivo Seguro, foi dado destaque a necessidade de maior atenção na
região do Eixo-Baltazar, e tanto a Brigada Militar quanto a Policia Civil se
comprometeram em realizar ações na região.
Disque Denúncia da Polícia Civil: 84187814 (WhatsApp e Telegram)
O Mob deseja a você um feliz
20 de Setembro!

No dia 11 de agosto a Navegantes em conjunto com o MOB e a EPTC
participou da edição dia dos Pais do Zero Acidentes.
O objetivo das ações Zero
Acidentes é conscientizar
os funcionários para uma
condução segura.
Camila Machado - Técnica
de Segurança do Trabalho

20/09 – Revolução Farroupilha

PA 6 Curso de Multiplicadores para

SIPAT 2016

Operadores - Pedestres Idoso
Nos dias 25 e 31/08, no Hotel Continental, ocorreu o curso de
Multiplicadores para Operadores de Transporte Coletivo - Pedestre Idoso.
O curso é uma iniciativa conjunta da Prefeitura de Porto Alegre, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde/Coordenadoria Geral de Vigilância em
Saúde (SMS/CGVS) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC),
inseridas no Projeto Vida no Trânsito, em parceria com o governo do estado
pelo Detran/RS e SESC, o evento conta com apoio do Conselho Municipal do
Idoso (Comui) e Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). O foco
do treinamento foi o papel do multiplicador na sociedade pós-moderna e a
influência no comportamento das pessoas perante os idosos, além de
destacar as características próprias da faixa etária e seus reflexos no trânsito,
enfoque nas transformações na cidade ao longo do tempo, com dicas de
comportamento seguro no trânsito e exercício da cidadania na terceira idade.
A preocupação com a segurança dos idosos no dia a dia da circulação
ocorre em razão do crescente número de mortes envolvendo pessoas da
terceira idade, principalmente por atropelamentos.
Participantes da Nortran:
Augusto César Clemente,
Alecsandro Paz, Débora de
Freitas, Joice Padilha, Jose
Hidalgo, Lucas Fornazari,
Lídia Prudêncio, Mauro
Pinto Dorneles, Renato
Rodrigues, Pedro Ricardo
S. de Oliveira.

A Comissão da CIPA – gestão
2016/2017 convida a todos para participar
da SIPAT, que transcorrerá de 19 até 23 de
setembro, nas dependências da garagem
e também com ações nos terminais.
No dia 22 de setembro haverá a
Premiação Colaborador Cinco Estrelas,
fique atento, você poderá ser um dos
destaques!
Já no dia 23, o SEST/SENAT oferecerá vários serviços, como: medição de
pressão arterial, verificação da glicose e orientações sobre a saúde bucal. O
programa oficial será divulgado em breve.
Contamos com sua presença!

Dia Nacional de Combate ao Fumo
O fumante é o maior prejudicado
por seu hábito. Em média, ele vive dez
anos a menos que um não-fumante.
As substâncias introduzidas no
organismo pelo cigarro causam
danos imediatos e acumulados,
prejudicando a saúde global do
indivíduo e elevando os riscos de
desenvolvimento de diversas
doenças. Quanto mais cedo o tabagismo for abandonado, maior o ganho de
saúde.
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