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MOB & FEMSA

Planejamento Estratégico 2019

No dia 26/09 o consorcio Mob junto com a Navegantes, Nortran e Sopal
No dia 28/09 a Equipe
visitam a nova parceira de projetos comunitários FEMSA mais conhecida
Navegantes participou da
como Coca-Cola, uma tarde de palestras e tour pela fabrica .
abertura do Planejamento
Estratégico 2019.
Os funcionários foram
recepcionados na sede da
SOGIL, em Gravataí, onde
assistiram à palestra sobre
Transporte Coletivo,
ministrada pela Diretora Ana Cristina. Após o Gerente Geral, João Bohn,
apresentou as Diretrizes e Objetivos da Navegantes, as etapas e o cronograma
do trabalho a ser desenvolvido para elaboração do Planejamento Estratégico

SIPAT 2018
Semana Interna de Prevenção a Acidentes
22 a 26 de Outubro

PROGRAMAÇÃO
D

Implantação do Aplicativo do Passageiro
“Bus On”
A Nortran iniciou os testes com o “BusOn” a partir do GPS - “Sistema de
Posicionamento Global” que é a tecnologia de localização por satélite. O
aplicativo auxilia o passageiro no acompanhamento das viagens em tempo
real e visa melhorar o atendimento aos clientes. O aplicativo “BusOn” está
em fase de teste , baixe gratuitamente em seu celular para acompanhar os
trajetos e horários das linhas operadas pela Nortran.
O “BusOn” busca as linhas perto da sua
localização e identifica os ônibus da
Nortran que estão próximos ao endereço
que você deseja pesquisar no momento
da sua consulta.
As informações estão condicionadas a
conectividade do seu celular e
disponibilidade de dados de sua operadora.
O cliente poderá acessar itinerários e
horários em tempo real.
Teste o “BusOn” e envie suas sugestões
de melhorias à UN operacional – GPS da
Nortran.
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Palestra Educação Financeira, ministrada pelo coach Fábio Carvalho.
23/10 – 3ª Feira | 15 horas | Sala de Treinamento
Encontro com Delegado Daniel Mendelski, que explanará sobre ações
da Força Tarefa em relação a assaltos a coletivos e dicas de como prevenir
e/ou agir em situações de assaltos.
24/10 – 4ª feira | 15 horas | Sala de Treinamento da SOPAL
Palestra SEST/SENAT, com foco no passageiro idoso e passageiro com
necessidades especiais.
25/10 – 5ª feira | 15 horas | Sala de Treinamento
Palestra sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS, ministrada pela
Dra. Sara Peroni.

26/10 – 6ª feria | 3h30 até 6h30 | Saguão
Aferição de pressão arterial e teste de glicemia.
26/10 – 6ª feira | 10h até 16h | Pátio da empresa
Unidade móvel do SENAT, contando com a participação de profissionais
para tratar sobre temas de capacitação, saúde e bem-estar
26/10 – 6ª feira | 15h30 | Sala de Treinamento
Palestra sobre o uso dos EPI's, ministrada pela INOVA EPI's
Contamos com sua participação!
Comissão SIPAT/CIPA – Gestão 2018/2019

Apoiadores:

Use o BusOn, vamos crescer juntos?

Dia Das Crianças
Treinamento 5 Saberes
Em setembro em parceria com o SEST/SENAT, proporcionamos aos
funcionários a participação
no Treinamento 5 Saberes.
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