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PÁSCOA

Forum Transporte Seguro
O Consórcio MOB e suas consorciadas
estiveram presentes no evento do Fórum
Transporte Seguro realizado na Sede da
ATP, premiando os destaques de 2017 na
Segurança Pública no Transporte Público
da Capital.
Parabéns a todos os colegas que fazem de projeto uma realidade.
Unidos somos mais fortes!

No dia 28/03 realizamos a entrega dos
Kits de Páscoa na Escola Infantil Vitória.
Foram entregues 97 Kits atendendo
todas as crianças da instituição.
Agradecemos aos funcionários que
participaram da nossa Ação de Páscoa e
proporcionaram um doce momento para
os pequenos.

Campanha Zero Acidente
No dia 22/03/18 a Assistente Social
do Mob, participou do Projeto “Um dia
de Agente” com a fiscalização da
EPTC. Que teve como objetivo
mostrar a vivência e o conhecimento
dos serviços prestados a sociedade
Parabéns Marilza Fonseca, ganhadora da Cesta
na área da mobilidade urbana , com
de
Páscoa, continue participando!!!
transparência nas aplicações da
fiscalização visando um trânsito mais
Melhorias na Manutenção - Ação CIPA
seguro á população.
Visando proporcionar um
melhor conforto térmico aos
funcionários da manutenção
foram instalados 3
ventiladores de 1 metro de
diâmetro (1 na chapeação e 2
na pista da manutenção).

Manual do Profissional Nortran
É o guia de conduta aos trabalhadores e às
equipes do Mob, SOPAL e Navegantes sobre
as práticas do Sistema de Gestão Nortran –
SGN. Objetiva fornecer orientações para a
prática dos Valores, Código de Ética, Política
de Gestão da Nortran, normas e
procedimentos operacionais.
Está ocorrendo na Nortran a troca do
Manual do Profissional sétima revisão, solicite
ao gestor da sua área a versão atualizada do
Manual.

Como Prevenir Gripes e Resfriados
Gripe comum: Lave frequentemente as mãos. Procure ter uma alimentação balanceada e
tome bastante água, para manter a imunidade alta. Mantenha suas vacinas em dia. Evite
ambientes fechados e sem ventilação, assim como usar roupas ou calçados molhados no
corpo por muito tempo.
Como se prevenir:

Gripe comum: Lave frequentemente as
mãos. Procure ter uma alimentação
balanceada e tome bastante água, para
manter a imunidade alta. Mantenha suas
vacinas em dia. Evite ambientes fechados e
sem ventilação, assim como usar roupas ou
calçados molhados no corpo por muito
tempo.
Resfriado comum: Se você esteve perto de
alguém que esteja resfriado ou em um
espaço público movimentado, evite tocar os
olhos e o nariz antes de lavar bem as mãos.

Procure sempre levar um álcool gel com você para eliminar os germes.
PREVINA-SE !!

São inúmeros os fatores que influenciam o trabalho dos profissionais. A
organização, o barulho, o ambiente e também, a limpeza e a higiene do local
de trabalho exercem influência sobre a produtividade e bem-estar do
profissional.
Um ambiente de trabalho
limpo favorece a saúde dos
trabalhadores e também
beneficia o desenvolvimento
das atividades, promove a
motivação e também previne
acidentes de trabalho.
A ausência de cuidados pode trazer problemas como a proliferação de
doenças infecciosas, minimização da produtividade e sensação de
esgotamento.
E também pode trazer vários ganhos acerca da melhora da qualidade de
vida, auxilia na otimização do tempo, gera a credibilidade do profissional junto
aos seus clientes e ajuda o meio ambiente.
Contribua para que o seu ambiente de trabalho, que por vezes é
compartilhado com outro colega, se torne ainda melhor!
Reflita e faça a sua parte!

1º de Maio – Dia do Trabalhador
O trabalho de hoje faz o mundo de amanhã melhor.
E para que bons resultados sejam obtidos, dedicação e comprometimento são
fundamentais para que aconteçam e tudo isso vem das pessoas.
Seu trabalho também é responsável pelo desenvolvimento da nossa empresa.
Sem a força e dedicação dos trabalhadores nada seria possível.
Nesta data, parabenizamos o esforço de homens e mulheres que, com seu trabalho diário,
lutam por uma vida melhor
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