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Estresse no Trânsito

Se o estresse faz mal a saúde, podendo causar uma serie de doenças graves,
também contribui para trazer mais riscos a vida das pessoas que não controlam suas
emoções no trânsito.
A disputa pelo espaço no asfalto e discussões por motivos bobos podem
causar acidentes graves e até mesmo incitar o cometimento de crimes contra a
pessoa, como agressões físicas e assassinatos.

Treinamento Atendimento Padrão
Em agosto tivemos mais
duas turmas de funcionários
treinados no Padrão de
Atendimento Navegantes.
O treinamento tem duração
de 2 horas e aborda questões
como:
- Conceito de normas e
procedimentos;
- Importância do profissional
do transporte;
- Cliente no transporte público;
- Pontualidade (fatores controláveis e incontroláveis)e
- Postura profissional.

Palestra

Em agosto os profissionais da
Nortran receberam a Unidade
Móvel de exames complementares
visando facilitar a atualização dos
exames periódicos.
Os comparecimentos foram
realizados com sucesso,
agradecemos a colaboração da
Manutenção e da Operação.
Se você ainda não concluiu a atualização do ASO, compareça ao Serviço Médico
da sua Empresa, o mais breve possível.
ATENÇÃO: Cuide da sua saúde, mantenha seu periódico atualizado!

Nova Turma De
Jovens Aprendizes

Em 24 de agosto, os
profissionais do tráfego e
representantes de linha
assistiram a palestra
ministrada pelo Capitão
Leiria, que está lotado no
20º Batalhão da Polícia
Militar, que atua na zona
norte da cidade. O oficial
explanou sobre os
procedimentos de assaltos
à coletivos, que vem crescendo a cada dia, trazendo exemplos da nossa infeliz
realidade. “Palestra muito produtiva”, como afirmou o líder da 650, Diovane Fofonka,
motorista da empresa a 15 anos.
A SOPAL agradece a disponibilidade do 20º BPM em agregar mais conhecimento
aos profissionais.

Campanha Zero Acidente Semana
Dos Pais

Em agosto os Jovens Aprendizes iniciaram as atividades nas quintas e
Realizada no dia 10/08
sextas na Navegantes.
na Estação São Pedro, com a participação
das empresas Navegantes, Nortran,
Sopal e Mob, reforçou os cuidados dos
profissionais e clientes em dias de maior
circulação de pessoas, nesta ocasião a
ênfase foi em alusão ao Dia dos Pais.
Momento em que as famílias se deslocam
mais para a compra de presentes e visitas
aos queridos papais.

Foram apresentados a empresa através do Treinamento de Integração e
visita as áreas.
Sejam bem vindos!

Tecnologia De Localização por Satélite
GPS

25 De Setembro :
Dia Nacional Do Trânsito

O principal objetivo desta data é o desenvolvimento da conscientização social
sobre os cuidados básicos que todo o motorista e pedestre deve ter no trânsito.
Algumas das atitudes que ajudam a evitar acidentes no trânsito são:
*Não dirigir alcoolizado;
*Não usar o celular enquanto dirige ou atravessa as ruas;
*Não ultrapassar o limite de velocidade;
*Usar sempre o cinto de segurança;
Conhecer e respeitas todos os sinais e leis de trânsito.
Faça a sua parte!

GPS é a sigla para Global Positioning System, em português significa “Sistema de
Posicionamento Global”, é a tecnologia de localização por satélite.
No mês de agosto, iniciamos mais uma etapa no desenvolvimento de atividades e
procedimentos do GPS na Nortran, neste novo momento a empresa adquiriu dois novos
Tablets para uso dos coordenadores do MOB, facilitando o controle, monitoramento de
viagens e horários.
Os coordenadores da Fiscalização do Mob estão realizando o treinamento interno “GPS”
na Nortran, visa a familiarização com o sistema GPS online. Permite o controle das viagens
em tempo real, visando melhorar o atendimento aos clientes.
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