05 de setembro de 2014

Navegantes na Comunidade

A33 - Costa e Silva / Triângulo
No dia 11 de agosto entrou em operação a linha A33-Costa e Silva /
Triângulo.
A linha alimentadora reforça o atendimento no pico da manhã,
beneficiando principalmente os usuários que utilizam o cartão TRI, que
podem integrar gratuitamente em outra linha urbana.
A linha A33 realiza os seguintes horários: 06h18, 06h45 e 07h05.

Colabore com o Bem-Estar no ônibus!
O Conorte através de sua
equipe, formada por Alice Clasen,
Deise Silveira e Fagno Costa,
junto com o monitor Silvio da Silva,
da Nortran, está realizando
trabalhos de conscientização junto
à comunidade que utiliza a linha
A62-Wenceslau Fontoura. Os
trabalhos foram iniciados dentro
do coletivo, com abordagens
diretas aos usuários da linha.

Atenção Usuários

A Navegantes parabeniza os funcionários aprovados
na 1ª etapa do Programa Futuros Condutores. O
programa mais uma vez é um sucesso e cada vez mais
nos orgulha de formarmos nossa própria equipe de
motoristas, fique atento aos murais pois em breve
estaremos divulgando as próximas etapas.
*Teste Prático;

* Aulas teóricas;

* Avaliação Psicológica;

* Avaliação;

* Divulgação;

* Divulgação;

* Avaliação médica e encaminhamento * Início aulas práticas;
a exames clínicos;
* Encerramento aulas práticas e Formatura
As datas de cada etapa serão divulgadas nos murais da Navegantes conforme andamento
do Programa. Desejamos Boa Sorte a todos!

Semana da Qualidade e SIPAT
Na semana de 15 a 19 de setembro estará acontecendo a
semana da SIPAT e da Qualidade da Navegantes. Convidamos
a todos os funcionários a participar das atividades e integrar-se
no sistema de gestão.
O objetivo é promover ações que melhorem a qualidade de
vida dos nossos funcionários, para isso a participação
e cooperação de todos será fundamental para o bom
andamento do evento.

Para melhor atende-los, a partir de 08/09/2014, entrará em operação a
Participe da construção do evento, se você tem alguma
linha A 24 São Borja / Triângulo, com o objetivo de reforçar o atendimento ideia e gostaria de vê-la em prática, dirija-se a área da
no pico da manhã.
Qualidade e/ou SESMT e converse com a gente, teremos o
Inicialmente realizará os seguintes horários:
maior prazer em atendê-lo.
Bairro/Terminal 06:30 e 06:50.
Juntos para construir uma Navegantes cada vez melhor

PA 4 Norteando Rumos
Está em andamento o programa
Norteando Rumos, com previsão
de encerramento no primeiro
sábado de setembro. O programa
é destinado a filhos e/ou
familiares dos colaboradores e
comunidade local, é necessário
ter entre 15 a 21 anos. Nova
turma será aberta em outubro,
inscrições no fim de setembro,
fique atento!

PA 4 Cuide de sua Saúde use Protetor Auditivo
1- A exposição repetida ao ruído excessivo pode levar
à perda irreversível da audição. Como o processo de
perda é lento e progressivo, o indivíduo só consegue
perceber quando as lesões já estão avançadas.

Cursos de Capacitação Gratuitos no
DETRAN/RS
A partir do mês de agosto até o final do
ano, a Escola Pública de Trânsito do
DETRAN/RS está oferecendo cursos na
área de educação para o trânsito, com o
objetivo de capacitar profissionais e a
comunidade em geral para o
desenvolvimento de ações educativas em
prol da cidadania e da segurança no
trânsito.
Os cursos são realizados no Centro de
Porto Alegre e concedida a certificação, no
qual o participante deverá ter 100% de
frequência. São voltados ao público em
geral, priorizando a ordem de inscrição e o
público-alvo. As inscrições podem ser
feitas através do site www.detran.rs.gov.br.
Aproveite esta oportunidade, inscreva-se!

CURSO
Formação de Multiplicadores em
Educação para o Transito
Direção Defensiva
Educação no Trânsito no Ensino Regular
– Educação Infantil
Educação no Trânsito no Ensino Regular
– Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Educação para o Trânsito no Ambiente
Corporativo
Construção de Projetos Educativos de
Trânsito
Formação de Multiplicadores em
Educação para o Transito
Oficina de Recursos Lúdicos Educativos
Educação para o Trânsito no Ambiente
Corporativo
Educação no Trânsito no Ensino Regular
– Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Oficina para Formação para Ciclistas
Construção de Projetos Educativos
de Trânsito
Formação de Multiplicadores em
Educação para o Transito

DATA
12/09 – Sexta-feira
26/09 - Sexta-feira
09/10 - Quinta-feira
10/10 – Sexta-feira
17/10 – Sexta-feira
24/10 – Sexta-feira
31/10 – Sexta-feira
07/11 – Sexta-feira
14/11 – Sexta-feira
21/11 – Sexta-feira
28/11 – Sexta-feira
05/12 – Sexta-feira
12/12 - Sexta-feira

HORÁRIO: 08h30m in às 17h30m in

Campanha do Agasalho 2014
Por mais um ano, a SOPAL contribui para o
inverno mais quente à comunidade. Até o
momento foram atendidas cerca de 20
instituições que receberam roupas femininas,
masculinas, infantis além de peças de cama,
mesa e banho. A arrecadação teve início no
mês de maio e finalizada no mês de agosto,
com postos de coleta com parceiros como
Maxxi Atacado, Carnetti e Nacional, além

2- Os trabalhadores que sofrem com perda auditiva começam a ter dificuldades
para perceber os sons agudos, tais como toques de telefones, apitos, campainhas
e, posteriormente, começam a ter dificuldades de escutar as outras pessoas e
sofrem de zumbidos,tonturas e perda da audição, ainda que parcial e tem uma
grande influência negativa na qualidade de vida do ser humano,causando danos ao
seu comportamento individual, social e psíquico,como: perda da
autoestima,insegurança, ansiedade,inquietude, estresse, depressão, alterações
do sono, maior irritabilidade, isolamento etc...
de campanha interna entre os colaboradores do administrativo e operacional, que se
3- O protetor auditivo é a solução mais simples e eficiente de atenuar o som e solidarizaram à causa e tornaram a estação mais fria do ano pouco mais amena
permitir a proteção do trabalhador contra os altos níveis de ruído e a perda auditiva. àqueles que precisam. Agradecemos aos participantes e contamos com o mesmo
Orientação SESMT Nortran engajamento para a campanha de 2015.
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