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Nova Operação

Campanha de Carnaval

No dia 22 de fevereiro o consórcio Mob passou a operar
o transporte público por ônibus na zona norte de Porto Alegre, e também deu inicio a
Em fevereiro
operação da linha 510 – Auxiliadora. Foram adquiridos 89 ônibus novos, todos com
realizamos a Campanha
elevador e ar condicionado.
de Carnaval distribuindo
Visite nosso site: www.mob.srv.br
aos funcionários folder
explicativo sobre a
HIV/AIDS e preservativos.

Evitar a doença não é difícil. Basta usar camisinha em todas as relações
sexuais e não compartilhar seringa, agulha e outro objeto cortante com outras
pessoas. O preservativo está disponível na rede pública de saúde. Caso não
saiba onde retirar a camisinha, ligue para o Disque Saúde (136).

Iluminação Terminal Rui Barbosa
O Terminal Rui Barbosa está mais iluminado!
O Consórcio Mob doou para a prefeitura de Porto Alegre lâmpadas para serem
fixadas no terminal Rui Barbosa. Agora além de mais iluminado o terminal está mais
seguro, melhorando o bem-estar dos usuários.

08 de Março
Dia Internacional da Mulher
Hoje o dia é dedicado a você, mulher,
que luta e que nunca deixa de
acreditar na própria força.

Treinamento 5Saberes
Com a intenção de retomar o
Programa 5Ss da Navegantes,
em fevereiro as funcionarias
Cintia e Elizângela participaram
do Treinamento 5 Saberes na
Associação Gaucha da
Qualidade.

Parabéns pelo seu dia!

PA 6 FORMOT - Formação de Motoristas

Iniciamos mais uma turma do
FORMOT – Formação de
Motoristas, conta com a
participação de 12 colaboradores
que estão se preparando para
alcançar um sonho em comum:
tornar-se motoristas profissionais! No momento seguimos com os módulos
teóricos da formação, conta com a participação das UNs DH, Serviço Social,
Operacional, Monitoria, Tecnologia da Gestão, SESMT e Manutenção,
seguindo em breve para os módulos práticos com a Monitoria.

Frota Nova da Sopal
No dia 22 de fevereiro, a SOPAL passou a operar
com 40 ônibus novos, todos adaptados para
cadeirantes e com ar condicionado. Para que esta
operação pudesse acontecer com sucesso, contamos
com o empenho e dedicação de toda equipe.
Agradecemos a colaboração de todos e em especial a
equipe da manutenção, incansável nesta atividade.
Atendendo as inúmeras sugestões de melhorias e pensando na praticidade
e bem-estar, nossa tripulação está utilizando novos uniformes.

PA 6 Treinamentos Operacionais
Seguimos com o Treinamento
Fortalecendo Vínculos – Atualização
Operacional, que tem como objetivo
revisar conteúdos e atualizar nossos
colaboradores sobre as normas e
procedimentos de trabalho, focando no
atendimento “Mob” às exigências do
Contrato de Concessão. Os assuntos
abordados envolvem a legislação aplicada, atendimento ao usuário – com
destaque ao atendimento aos clientes especiais, operação dos elevadores
APDs, relacionamento interpessoal,
prevenção à acidentes de transito,
prevenção ao assédio moral, prevenção
de acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais, entre outros.prevenção ao
assédio moral, prevenção de acidentes
de trabalho e doenças ocupacionais,
entre outros.

PÁSCOA -2016
A tradicional “ Feira de Páscoa” dos deliciosos chocolates da Don Morello acontecerá no
saguão da empresa nos dias 16, 17 e 18 de março a partir das 10:30.
Participe também da 3ª Páscoa solidária da SOPAL, fazendo as suas doações
de chocolate ou doces para adoçar a Páscoa das crianças da Creche Patati Patatá.
Após a arrecadação dos doces serão sorteados brindes da Don Morello para aqueles que
participarem desta ação. As doações poderão ser entregues na recepção da Diretoria
com a Patrícia em horário comercial até 21 de março.
Contamos com a sua participação.
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