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A Gripe

Campanha Zero Acidente
No dia 12 de maio a equipe Zero Acidentes foi para rua

novamente, desta vez na estação
Centro Comercial, localizada na Av.
Assis Brasil. O MOB agradece a
parceria de todos que participaram
desta ação, inclusive as tripulações
que de forma consciente
colaboraram nesta campanha.

Comunidade no Mob
No mês de abril o MOB realizou reunião com representantes dos Centros
Administrativos Regionais
(CAR) Eixo-Baltazar, Norte,
Leste e Ilhas.Foram
abordados temas como
dificuldades operacionais e
melhorias no atendimento
ao cliente e na região.

A gripe é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza que é
transmitida através do contato com secreções das vias respiratórias,
eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar e também por
meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com a
boca, olhos e nariz. A gripe provoca febre, dores no corpo e mal estar. Quem
perceber esses sintomas deve procurar um posto de saúde.
Os cuidados são:
* Proteja o nariz e a boca. Cubra-os
enquanto espirra ou tosse e use lenços
descartáveis.
* Evite tocar a boca e o nariz.
* Lave as mãos com água e sabão e use
álcool gel 70% regularmente,
especialmente depois de tocar o nariz e a
boca ou superfícies que possam estar
contaminadas.
* Melhore a circulação de ar abrindo as janelas.
* Evite ficar por muito tempo em locais com grande aglomeração de
pessoas.
* Mantenha hábitos saudáveis: coma bem, durma bem e faça exercícios.
* Vacine se!

Transporte Coletivo Seguro
No dia 11 de maio foi realizada mais uma reunião do Fórum Transporte
Coletivo Seguro. O MOB apresentou os dados dos assaltos ocorridos em
abril e solicitou apoio da Brigada Militar em locais específicos. A Brigada
Militar se comprometeu em manter as abordagens nas estações de ônibus e
nos locais indicados pelos membros do fórum. Em caso de assalto ou
suspeita sempre ligue para o 190.

A Campanha de vacinação 2017 foi prorrogada e aberta ao público em
geral
Até 9 de junho de 2017 você pode ir a qualquer posto de saúde e se vacinar.
Proteja se, não deixe a gripe te pegar!!!
Fonte: Ministério da Saúde

1º Turma do Treinamento
“SIMULADOR”

PA6 - Fortalecendo Vínculos
No dia 24/05/2017 realizamos o treinamento
"Fortalecendo Vínculos", com a participação dos colaboradores que
retornaram de férias no mês de Maio. Objetivando a atualização dos
conhecimentos para juntos atingirmos a excelência na execução da viagem,
no atendimento ao cliente e na redução de desperdícios, através da prática
das normas e procedimentos definidos pela Empresa. Os temas abordados
no evento foram: Segurança no Trânsito; Causas e Consequências dos
Acidentes; Legislação e Pontuação da CNH; Procedimentos em
Assaltos; Operação do Veículo com foco na conservação e na redução
do desperdício; Atendimento ao Cliente; Combate à Evasão e Uso
Indevido dos Cartões TRI.

Visando a qualificação
de seus condutores, a
Sopal em parceria com o
Sest Senat, promoveu no
mês de maio a 1ª turma
de Formação de
Motoristas com Prática
no Simulador- foco em
Direção Segura e
Econômica.

Agradecemos a participação e o comprometimento dos colegas.
Gostaríamos de parabenizar todos os envolvidos neste projeto e lembrar
quanto a importância da nossa contribuição para um trânsito mais seguro!
Sucesso aos colegas

Curso de Capacitação Profissional
A palavra Capacitação está em destaque na empresa Sopal este ano. Em
busca de promover o desenvolvimento de suas Tripulações e qualidade no
serviço prestado, a empresa estará disponibilizando diversos cursos aos seus
funcionários ao longo de 2017. Segue algumas possibilidades:
- Qualificação em Acessibilidade no Transporte Público;
- Direção Defensiva;
- Atualização em legislação;
- Aperfeiçoamento de motoristas para a condução antecipatória;
Além do Especial Treinamento do Retorno de Férias, que este ano terá um
novo formato.
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