05 de março de 2014

Qualidade Navegantes
Transporte Coletivo Seguro
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.

Retirada de Entulhos
Após solicitação do CONORTE, realizada pelo setor de Assessoria
Comunitária, foram retirados, da Av. Sertório esquina com Av. Assis
Chateaubriand, pedaços de ferros que estavam rasgando os pneus dos
ônibus. Os ferros estavam cobertos por mato e não eram vistos pelos
motoristas. A retirada dos ferros foi realizada pela SMOV em conjunto com a
EPTC.

Em fevereiro de 2014 a Navegantes, visando a conquista de mais
um premio de qualidade e produtividade – PGQP, começou a
treinar a equipe de avaliadores dos critérios do SAG ( Sistema de
Avaliação da Gestão). Uma nova equipe participou do curso de
Interpretação dos Critérios de Avaliação (ICA), onde irá se juntar
com a equipe que já vem desenvolvendo o sistema.
Participaram do treinamento os funcionarios: Leonir Donatti – Analista da
Qualidade; Moema Motta – Analista de RH; Tales Vinicius – Assistente de
Manutenção; Vanessa Cezar – Auxiliar Operacional.
Com o treinamento a equipe se fortalece e começa um novo ciclo em busca da
melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade. Em 2014 a Navegantes estará
se adequando aos critérios para que em 2015 participe da premiação. Estamos nos
preparando para o compromisso com a excelência.

Curso de CIPA 2014/2015

Antes

Depois

A Navegantes através do SESMT – realizou na semana de
24/02 à 28/02 o curso de CIPA 2014 /2015 para os novos
cipeiros. Alem do curso de CIPA, ainda participaram de uma palestra de
Primeiros Socorros, com o Dr. Ricardo Hegele, médico do trabalho e uma
Conscientização no Onde puderam apreciar as palestras de 1º Socorro
ministrada pelo Dr. Ricardo Hegele - Médico Trânsito, com o Analista
Operacional Rangel da Luz.

Se você perceber um caso semelhante no itinerário da linha que estiver
operando informe à empresa em que trabalha para que possamos tomar as
providências necessárias. Obrigado!

PA 4 Cuide de sua saúde use
Protetor Auditivo
1- A exposição repetida ao ruído excessivo pode levar à
perda irreversível da audição. Como o processo de perda
é lento e progressivo, o indivíduo só consegue perceber
quando as lesões já estão avançadas.
2- Os trabalhadores que sofrem com perda auditiva
começam a ter dificuldades para perceber os sons agudos,
tais como toques de telefones, apitos, campainhas e,
posteriormente, começam a ter dificuldades de escutar as
outras pessoas e sofrem de zumbidos, tonturas e perda da
audição, ainda que parcial e tem uma grande influência
negativa na qualidade de vida do ser humano, causando
danos ao seu comportamento individual, social e psíquico,
como: perda da autoestima,insegurança, ansiedade,inquietude, estresse,
depressão, alterações do sono, maior irritabilidade, isolamento etc...

Carnaval Seguro!
Com o intuito que seus colaboradores tenham um
carnaval tranquilo, o SESMT realizou uma
campanha de conscientização com a distribuição
de preservativos e folder com dicas e orientações
de como aproveitar a festa com segurança. Além de
cuidados com a saúde, a ação reforçou a
necessidade de redobrar a atenção no trânsito. Tirar o pé do chão e colocar a
mão na consciência, curtindo o carnaval e voltando para casa com segurança.

Economia Diesel

Buscando ampliar os resultados positivos relacionados a
economia de diesel, a SOPAL vem realizando um trabalho
de acompanhamento diário aos seus motoristas. Este
trabalho contempla a análise de dados direcionadas a
utilização do diesel, além de orientação sobre direção
econômica e defensiva. O monitor Aguinaldo, motorista
Edgar Santos e o colega Edson (CPD) são os responsáveis
pelo desenvolvimento das atividades, que proporcionam o aumento na qualidade
dos
serviços e o uso responsável dos recursos. A equipe agradece o
3- O protetor auditivo é a solução mais simples e eficiente de atenuar o som
comprometimento
e empenho dos motoristas.
e permitir a proteção do trabalhador contra os altos níveis de ruído e a perda

auditiva. ORIENTAÇÃO SESMT NORTRAN -2014

Mais um toque feminino
PA 10 Gestão 2014 Conselho de Herdeiros
Em reunião no dia 09.12.2013 foi realizada a
eleição para gestão 2014 do Conselho de
Herdeiros Nortran, sendo eleitas:
Presidente: Amanda Porto
Vice-Presidente: Daisy Linke

“Ser mulher é ter confiança no amanhã e aceitar o dia de
ontem, é desbravar caminhos difíceis em instantes
inoportunos e fincar a bandeira da conquista. É saber ser
super-homem quando o sol nasce e transformar-se em
cinderela quando a noite chega.” Neste mês de março, a
SOPAL parabeniza a todas as mulheres, em especial a nova
motorista integrante do quadro de colaboradores.
Elisangela, iniciou, em fevereiro, no projeto Motorista Trainee e neste mês está sendo
promovida a motorista. Parabéns colega por esta importante conquista.

