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Campanha Zero Acidente

Integração

No dia 21/06 ocorreu a integração dos novos funcionários nas dependências
No dia 12 de junho a equipe Zero Acidentes foi para rua novamente, desta da empresa. A integração é um momento de apresentação do funcionamento,
vez na estação Cristo Redentor, localizada na Av. Assis Brasil. Além dos normas e benefícios que a empresa oferece.
voluntários das empresas NAVEGANTES, NORTRAN E SOPAL, a equipe de
EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE – EPTC também participou!
Além disso, é um momento de recepcionar os novos colaboradores,
O MOB agradece a parceria de todos, inclusive das tripulações que de
forma consciente colaboraram nesta campanha.
integrando-os a empresa, para que se sintam parte desta.
Desejamos boas vindas para os colegas, da esquerda para direita, Eduardo,
Robson, Luis Otavio, Nilton Gabriel, Jorge Alberto, Peterson e Roger.

Transporte Coletivo Seguro
No dia 08 de junho foi realizada mais uma reunião do Fórum Transporte
Coletivo Seguro. O grupo se reúne mensalmente para discutir melhorias nos
procedimentos como, por exemplo, melhorias na captação de imagens para
reconhecimento das pessoas que praticam assaltos a coletivos. O MOB
apresentou os dados dos assaltos ocorridos em maio e solicitou apoio da
Brigada Militar em locais específicos. Além disso, representantes da Guarda
Municipal estão participando das reuniões para que possam auxiliar sempre
que necessário.

PA 4 – Despoluir Programa
Ambiental do Transportes

Atualização Profissional
A primeira edição do projeto Atualização Profissional, que objetiva atualizar as
tripulações no primeiro dia de trabalho após o retorno das férias foi concluído com
sucesso.
Ao longo do último ano, todos os colaboradores passaram por esse treinamento e
com isso, agregaram mais conhecimento em sua área de atuação.
Vários profissionais se envolveram no processo, desenvolveram materiais e
explanaram sobre os procedimentos e também sobre acontecimentos do dia-a-dia.

Parabéns aos Motoristas e à Equipe de Manutenção da Nortran pelo certificado
Despoluir 2017. A CNT e o SEST SENAT criaram, em 2007, o Despoluir - Programa
Ambien tal do Transporte.
Destinado a promover o engajamento de
transportadores em ações de conservação do meio ambiente, como forma de
colaborar para a construção de um modelo sustentável de desenvolvimento. Desde
sua implantação, o Despoluir incentiva a incorporação de novas ações no setor de
transportes, na propagação de um mundo ambientalmente equilibrado. Além dos
benefícios diretos ao meio ambiente e à qualidade de vida da população, as ações
O projeto passou por reformulação e a partir do mês de julho contará com nova
de conscientização dos Motoristas e da Equipe de Manutenção dos veículos têm
dinâmica, com novo conteúdo e também em novo local, que será realizado na sede
como consequência a redução de custos e o aumento da eficiência operacional.
A Nortran treina sistematicamente seus Motoristas e realiza adequadamente do SEST/SENAT, no bairro Humaitá.
a manutenção dos veículos resultando na redução da poluição e na adesão de
sua operação à responsabilidade ambiental.

Dia do Colaborador
Muito obrigada aos Motoristas pela
operação responsável e o compromisso
O dia 25 de julho, na SOPAL é comemorado o Dia do Colaborador.
com a preservação ambiental e a
Data que simboliza o agradecimento àquele profissional que cumpre seu
segurança dos clientes.
papel com dedicação, segurança, cuidado e respeito ao próximo, seja pelo

seu colega de trabalho ou pelas dezenas de usuários que são transportados
Parabéns a todos os colaboradores pela contribuição direta e indireta na conquista diariamente.
deste reconhecimento.
Parabéns a todos que sempre buscam o melhor de si para se dedicar a sua
Desejamos que o dia 25 de julho renove nosso espírito de equipe e união por profissão!
um serviço de transporte cada dia melhor.
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