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Destaques da Fiscalização 2016
No segundo semestre de 2016, o MOB juntamente com as empresas integrantes do Consórcio, realizou o trabalho buscando
identificar os profissionais da fiscalização que se destacaram ao longo do ano.
Por meio de instrumento de pesquisa aplicada em cada garagem, os coordenadores e fiscais foram avaliados, uns aos outros.
A coordenação foi avaliada pelo supervisor, fiscais, tripulações e gestores das empresas, enquanto, a fiscalização foi avaliada pela
coordenação e tripulações.
Os resultados se tornaram conhecidos em encontro realizado
no MOB, liderado pelo Marcus Setembrino e com a presença de
gestores da Sopal, Nortran e Navegantes e sendo encerrado com
um coquetel oferecido aos profissionais que se destacaram, que
são:
COORDENADOR DESTAQUE: ANTÔNIO JOAQUIM DE
ALENCAR

FISCAIS:
ANDRÉ GILLIARDI MARTINS
ANDRÉ LUÍS DA SILVA CARDOSO
ANTÔNIO C. O. DE QUADROS
ANTÔNIO MATUSALEM C. BOEIRA
ANTÔNIO RICARDO DOS SANTOS
CARLOS ALBERTO SILVA DE MATOS
GERSON OLIVEIRA DA CUNHA
HAMILTON SANTOS DOS ANJOS
JORGE ADILSON DE OLIVEIRA RIBAS
PAULO ROGÉRIO ASSUMPÇÃO

Para contemplar os eleitos e simbolizar o mérito, os profissionais
receberam o certificado e também uma camisa, do mesmo
padrão, porém, com a manga diferenciada.
Além de agraciar aqueles que se destacaram de forma positiva,
o MOB, também realizará um trabalho buscando desenvolver
seus talentos, capacitando ainda mais o profissional de modo que
todos atendam o perfil desejado pelas empresas e solidificando
ainda mais seu espaço dentro do Consórcio.
Naturalmente, será um momento de crescimento para todos,
onde será possível a troca de experiências e desejamos que
todos possam evoluir em conjunto.
Ainda considerado um projeto-piloto é possível que ainda sejam
realizados alguns ajustes, em resposta as devolutivas
apresentadas ao longo do desenvolvimento, tendo como objetivo
em realizar esse trabalho anualmente.
Finalizando, agradecemos o empenho de todos os envolvidos
no projeto e ainda temos uma longa caminhada pela frente.
E que, com foco, união e determinação será de sucesso!
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