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Vacinação Contra Gripe H1N1

Dia do Motorista

25

Julho

O Mob parabeniza todos
os motoristas que
diariamente se dedicam
ao transporte dos
passageiros de Porto Alegre!

No dia 09 de junho, a Navegantes
em parceria com Coordenadoria Geral
de Vi g il â n c i a em Sa ú d e CGVS,
disponibilizaram, de forma gratuita a
todos os funcionários, a vacina contra
gripe H1N1. Foram imunizados 120
homens e 40 mulheres o total de 160
funcionários sendo um percentual de
60% de nossos trabalhadores.

SIPAT 2016
Comunidade no Mob

A Semana Interna de Prevenção a Acidente de Trabalho e Qualidade
foi um sucesso!!!
Agradecemos todos os
funcionários que participaram,
adquiriram e compartilharam
conhecimentos.

No mês de junho o MOB realizou reunião com representantes da Assoc.
dos Moradores e Amigos do Passo das Pedras (AMAPP) e do CAR EixoBaltazar. Foram abordados temas como dificuldades operacionais e
melhorias no atendimento ao cliente e na região.

Aconteceu...

PA 4 Benchmarking Realizado

No dia 31.05.2016 os
colaboradores da Nortran Alan
Oliveira, Leonardo Fornazari,
Marlene Tiska e Sérgio Oliveira,
realizaram benchmarking na
empresa Soul, para conhecer o
processo de Monitoramento
por Câmeras dos Veículos, foram recebidos por Sandro Bueno e Leandro
Siemionko da Soul. Obrigado.

No dia 14 de junho, em parceria com o
Departamento de Imunizações da Secretaria
Municipal da Saúde, foi promovida a ação de
vacinação contra a gripe H1N1 aos
colaboradores e seus dependentes,
resultando na imunização de 410 pessoas.

Ainda no mês de junho, foi realizado
o treinamento oferecido pela
Mercedes Benz. O instrutor Moisés
abordou temas como direção
defensiva, direção econômica e
funcionalidades do painel e siglas. Os
participantes, incluindo dois
colaboradores da Navegantes

Gestão CIPA 2016/2017
Em 16/06 ocorreu a reunião de posse
da nova Gestão CIPA 2016/2017 da
Nortran, na ocasião foram
apresentados resultados obtidos pela
equipe anterior, expectativas da
Diretoria para a nova gestão e
apresentados os novos integrantes:
Titulares eleitos: Carlos Marques,
Emerson Silva, Renato Rodrigues,
Claudio Silveira.
Suplentes eleitos: Adriano Brizolara,
Marco Santana, Alessandro Àvila,
Tiago Landim.
Indicados Empresa: Jorge Piccoli
(Presidente), Jóice Padilha (Secretária), Lucas Fornazari, Felipe Petry.
Indicados Empresa – Suplência:
Alecsandro Paz, Geraldo Padilha, Cristiano Encarnação, Sérgio Antenor.

entre aulas teóricas e aulas práticas, promovendo o crescimento de todos.

CIPA
No dia 16 de junho aconteceu a cerimônia de posse da Comissão da CIPA gestão 2016/2017. Na mesma ocasião ocorreu a primeira reunião, onde os
cipeiros confraternizaram e trocaram ideias sobre os novos rumos da comissão.
A comissão está bem
e mp e n h a d a e m o b te r
bons resultados e conta
com o engajamento de
todos os colaboradores,
afinal, a saúde e o bemestar dos colaboradores
estão em primeiro lugar.
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