Informativo do Mob
05 de março 2017
www.mob.srv.br
Mob@mob.srv.br

Curso de Atualização
Motorista e Cobrador

SEST - SENAT
Você sabia que além de diversos Cursos On-Line e Gratuitos o
Sest Senat também possui outras atividades para a família toda?

No dia 09 de fevereiro
tivemos mais uma
turma do curso de
O Sest Senat possui:
atualização de
Motorista e Cobrador,
Cursos On-Line e Gratuitos, Psicologia, Odontologia, Fisioterapia, a g r a d e c e m o s a
Nutricionista, Campo de futebol, Ginásio Poliesportivo, Quiosque com participação de todos.
Churrasqueiras, Estrutura para Eventos.
Essas são algumas das atividades disponíveis para os Rodoviários
e sua família.
Entre em contato com o Sest Senat e saiba mais!
http://www.sestsenat.org.br/unidade/porto-alegre
51 3374 8080 - Av. José Aloísio Filho, nº 695 – B. Humaitá

Transporte Seguro
As ações da Força-Tarefa da
Polícia Civil e da Brigada Militar
permanecem em andamento!
Ajude a melhorar a segurança
para os Rodoviários e
Passageiros do transporte
coletivo, se você presenciar algo
estranho entre em contato!

Combate ao Uso Indevido do
Passaporte de Isenção - Cartao
TRI Isento

SEST - SENAT
Como o foco da edição é o desenvolvimento humano,
gostaríamos de lembrar a respeito da parceria com o SEST/SENAT, que disponibiliza uma
série de treinamentos voltados ao profissional do transporte, sem custo algum. Havendo
maiores interessados, também é possível fazer o curso em formato in company, onde o
instrutor ministra o treinamento dentro da empresa. Atualmente, também disponibiliza alguns
cursos na área de gestão.
Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 3374.8157 ou, no setor de
recursos humanos da empresa, com a Júlia.
Vale a pena conhecer a estrutura e os serviços!

Treinamento da Mercedes-Benz

- Em cumprimento ao Decreto Municipal nº 12.243/1999 e atendendo
aos requisitos da EPTC, em caso de uso incorreto do cartão Tri de
isento, o (a) cobrador (a) estará autorizado (a) a recolher o cartão, que
será encaminhado à EPTC para providenciar a regularização ou
cancelamento do mesmo;
- Na hora de resolver um conflito por uso irregular do cartão Tri,
mantenha a calma e o profissionalismo. Caso de necessário, chame a
Policia Militar;
- Caso não seja possível recolher o cartão, anote no verso do BAD o tipo
de cartão e a hora exata que o cliente passou no validador, registre,
também, as características físicas e das roupas de quem utilizou o
cartão Tri isento inadequadamente.

Com o objetivo de manter seus
profissionais sempre
qualificados, a empresa buscou
junto a sua parceira MercedesBenz o treinamento direcionado
aos monitores.
O curso Eco-driver transcorreu
de 13 a 16 de dezembro de 2016, no qual foi ministrado pelo instrutor Rogério Donizetti, os
monitores agregaram maiores conhecimentos nas demandas de condução econômica,
condução defensiva, cálculos de relação de marcha, cálculos de potência de frenagem, com
aulas teóricas e também práticas, estas desenvolvidas em veículo modelo O 500.
Agradecemos a MB, especialmente ao Rogério que, conseguiu, plenamente, multiplicar o
seu conhecimento à equipe da SOPAL e, além da sua capacidade técnica, apresentou uma
postura impecável, sendo colaborativo, prestativo, educado e muito gentil conosco.

Programa Transportando Vidas - SETCERGS
Recentemente, o Programa Transportadora da Vida,
em parceria com a Escola Pública de Trânsito (EPT) do
Detran/RS, promoveu o Curso de Recursos Didáticos
para Educação no Trânsito. O evento aconteceu na sede
do SETCERGS e teve como objetivo ensinar abordagens
técnicas sobre educação para o trânsito às empresas.
Durante o encontro, as analistas e psicólogas da EPT,
Renata Dotto Cidade e Sinara Cristiane Tres Soares,
ministraram atividades, utilizando dinâmicas de grupo,
jogos, paródias musicais e teatro como exemplos de recursos didáticos. E estando em busca
do aperfeiçoamento aos seus profissionais, a Sopal esteve presente no encontro.
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