05 de dezembro de 2014

Campanha Zero Acidentes

LER MENSAGENS DE TEXTO
Tempo de desatenção
2 segundos
Distância percorrida
60 km/h: 34 m

Novembro foi o mês
dos homens
No mês de Novembro a Navegantes se uniu na Campanha “Novembro
Azul”, na luta contra o Câncer de Próstata e Diabetes.
Foi realizada a distribuição do Laço azul a todos os funcionários e
personalizado todos os ônibus da frota. O prédio foi iluminado com a cor azul,
para simbolizar nosso apoio a essa causa nobre.
Com o apoio do Médico do Trabalho, Dr. Ricardo Hegele, realizamos 03
turmas de palestra sobre a importância da Prevenção do Câncer de Próstata
e a Saúde masculina.

100 km/h: 56 m
56 metros percorridos em 2s a 100km/h = percorrer metade de um campo
de futebol com os olhos vendados.

ESCREVER MENSAGENS DE TEXTO
Tempo de desatenção
2,5 segundos
Distância percorrida
60 km/h: 42 m
100 km/h: 69 m
Enviar mensagem de texto ao volante aumenta em 23 vezes o risco de
acidente!
Para um trânsito mais humano dirija na velocidade permitida!

PA 6 Benchmarking Concedido

Fatos sobre o Ebola
No dia 18.11.2014 foi concedido
benchmarking para a empresa VAP,
com foco em planejamento do
orçamento familiar, com a palestra
“Divida$ Nunca Mai$”. Participantes:
Alice Clasen - Assistente Social do
Conorte, Chirla Fernanda Bergmuller TST e colaboradores da VAP.

Campanha Zero Acidentes
Informamos que no período de 24/11 a 23/12 será realizada
a Campanha Zero Acidentes.
* Festas
* 13º Salário
* Correrias
O Pedestre pode ser desatento,
Você não!!
Redobre a sua atenção aos pedestres e reduza a velocidade
nas estações, o risco de você se envolver em um
atropelamento aumenta nesta época do ano.

SIPAT 2014
Na semana de 17 a 21 de
novembro aconteceu a SIPAT
2014. O evento contou com
palestras sobre a utilização correta
dos EPI's, Prevenção a Incêndios,
Reciclagem Ambiental e
DST/AIDS.
Na empresa foi realizada a
distribuição de água e barra de
cereal, bem como a verificação de
pressão arterial e medição de
glicose aos colaboradores no início
da jornada de trabalho e a mesma
ação foi desenvolvida em terminal.
Também no terminal, os técnicos de segurança realizaram um trabalho de
ergonomia, dando orientações de como diminuir os efeitos da má postura.
Agradecemos a todos que de alguma forma participaram do evento.

Campanha Zero Acidentes
Final do ano, compras de Natal, férias são alguns fatores
que colocam os pedestres em situação de risco, pois o
fluxo de pessoas e veículos aumenta e o corre-corre
geralmente faz com quê as pessoas fiquem desatentas.
Buscando minimizar os efeitos, a SOPAL, em conjunto
com o CONORTE, participa da Campanha Zero
Acidentes, que busca sensibilizar e conscientizar os
motoristas a redobrarem a atenção ao trânsito e
pedestres.
A Campanha Zero Acidentes acontece ao longo do mês de dezembro nas principais
estações ao longo do percurso dos coletivos.

É Natal...

Boas Festas!!!

Mais um ano chega ao final e a SOPAL gostaria de desejar aos seus colaboradores um
Natal abençoado e feliz, na expectativa que possamos estar juntos em 2015. E para celebrar
a data tão importante, a empresa oferecerá o Chester, que será entregue no dia 19 de
dezembro (sexta-feira), em horário administrativo. Boas Festas!
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