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SIPAT 2017

Campanha Zero Acidentes
No dia 25 de julho, Dia do Motorista, a equipe Zero
Na semana do dia 17 a 21 de
Acidentes esteve no terminal Rui Barbosa e entregou aos motoristas material
Julho ocorreu a SIPAT 2017 da
educativo sobre velocidade e o consumo de álcool. Além dos voluntários das
Navegantes.
empresas NAVEGANTES, NORTRAN E SOPAL, a equipe de EDUCAÇÃO PARA
MOBILIDADE – EPTC também participou! Obrigada pela participação!!!
Esse evento fugiu do

tradicional de palestras. Foi
realizado brincadeiras típicas
de São João como pescarias e
jogo das argolas onde os
funcionários além de se
descontraírem tinham que
responder perguntas sobre
Segurança no ambiente de
Transporte Coletivo Seguro
de trabalho, Meio Ambiente, Saúde e Segurança no Trânsito. Também, em
No dia 13 de julho foi realizada a reunião mensal do Fórum Transporte Coletivo parceria com o SEST/ SENAT, realizou- se Ginástica Laboral para aquecer o
Seguro. Entre os temas abordados foi comunicado que a Brigada Militar está
corpo naquela semana fria que foi.

utilizando as câmeras de monitoramento do Departamento de Comando e Controle
Integrado de Porto Alegre (DCCI) para agilizar as buscas de pessoas que assaltam
coletivos e realizar a prisão em flagrante. Continue fazendo contato com 190 logo
após o assalto! E lembre que você pode colocar o endereço da empresa no Boletim
de Ocorrência.

Comunidade no Mob
No mês de Julho o MOB realizou reunião com representantes da Associação dos
Moradores do Loteamento do Bosque e Arredores (ASMOLOBA, 13/07) e da
Associação dos Moradores da Vila Elizabeth e Parque (AMVEP, 21/07).

A CIPA Gestão 2017/ 2018 agradece a participação de Todos!

Dia do Colaborador

FELIZ DIA DOS PAIS!
"Pais, nossa gratidão por vocês representarem
o cuidado, respeito, humildade, segurança,
educação, direcionamento, amizade, bom
humor, cumplicidade, apoio, diversão, carinho e
amor genuíno que aprendemos com vocês.
Muito obrigada pelo exemplo.”
A Nortran deseja a todos um excelente
Dia dos Pais.
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O Dia do Colaborador foi
comemorado no dia 25 de julho,
sendo os cobradores e motoristas
recepcionados na largada com um
café quentinho e alguns biscoitos,
assim como os profissionais do
turno da noite, também foram
acolhidos com o mesmo carinho.
Uma singela homenagem, mas
com grande afeto e respeito pelo
bom trabalho desenvolvido ao
longo do ano, que é celebrado
nesse dia.
Para a empresa é gratificante o
Para a empresa é
gratificante o contato com
profissionais que fazem o
transporte de milhares de
pessoas diariamente,
zelando pelo bem-estar,
pela segurança e pela vida
desses passageiros.

Debora

Parabéns aos profissionais!
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Pai é aquele que nos dá o sustento, que nos alimenta e nos carrega no colo.
É aquele que nos abre portas, nos dá oportunidades e nos mostra como a vida pode ser fácil.
Enfim, pai é aquele que luta pelos nossos interesses com o único objetivo de nos ver felizes!
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Uma homenagem da SOPAL para você que é PAI.

O Rodonorte Express é uma publicação do Mob - Mobilidade em Transportes. Projeto Gráfico, Produção e Diagramação: Mob - Tiragem 45 exemplares

