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Campanha de Natal

Campanha Zero Acidentes e
Prefeitura nos Bairros
No dia 28 de outubro aconteceu no bairro Humaitá o evento Prefeitura nos Bairros e a
Campanha Zero Acidentes do MOB se fez presente!! A criançada adorou a oportunidade e
tiraram várias fotos no banco do motorista. Além disso foram entregues 500 flyers com dicas
sobre segurança no trânsito.

Doe um brinquedo
usado (em bom estado) ou
novo e faça uma

CRIANÇA FELIZ!
A cada brinquedo doado você recebe um número para
concorrer a
Cesta de Natal da Navegantes
Operação Natal
Atualmente a mobilidade das pessoas nas cidades brasileiras está cada vez mais
atribulada. Pedestres, ônibus, carros, motos e outros meios de transportes frequentam
diariamente os mesmos espaços, havendo o risco constante de acidentes ou
atropelamentos, pois além das diversas distrações e preocupações do dia-a-dia, ainda
temos a “pressa” para chegar no horário ou até mesmo para não perder o ônibus e acabamos
agindo de forma imprudente. Por esse motivo novamente a fiscalização do MOB pôs em
prática a OPERAÇÃO NATAL que visa à redução de velocidade nos corredores de ônibus,
auxilio na travessia dos pedestres e acompanhamento do embarque e desembarque de
passageiros para evitar congestionamentos nos corredores de ônibus. Parabéns para toda
equipe de Fiscalização pelo excelente trabalho!

Zero Acidente Mob e o
Trânsito Seguro

SIPAT 2017
Na semana de 13 a 17 de novembro transcorreu
a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho, que oportunizou uma séria de atividades
aos colaboradores, como: palestra sobre saúde
visual, palestra sobre DST, ação de medição de
glicose e aferição de pressão arterial.
Dentre os apoiadores estão o CCG, Chocolates
Don Morello, Ótica Verinha, BV Financeira, Café
Expresso, Policard, SEST/SENAT e MercedesBenz, disponibilizando brindes que foram
distribuídos brindes aos participantes, que variou de camisetas até vale- compras da Policard.
A CIPA gostaria de agradecer o apoio da diretoria, que mesmo diante de várias amenidades
que acercam a economia nacional, se engajou na ação e assim obtivemos bons resultados.

A Equipe do Mob está
orientando pedestres e
condutores para estarem
sempre atentos à redução de
velocidade e ao trânsito,
estimulando os pedestres
para os cuidados redobrados
no embarque e desembarque
e na utilização das calçadas e
faixas de segurança.
Atenção Pedestre: onde houver
semáforos, atravessar somente no
sinal verde; onde não houver faixa
para pedestres, ser extremamente
prudente ao atravessar; onde não
houver calçada, ser extremamente
prudente se tiver que caminhar,
mesmo no acostamento; se
necessária a circulação próxima as
pistas de veículos deve se usar as
bordas da pista, em fila única, e no
sentido contrário ao dos veículos;
usar roupas claras se tiver que
caminhar à noite; usar faixas
refletivas nos braços ou colocá-las na
roupa ou na mochila, caso seja
obrigado a caminhar à noite.

Ponto de Coleta: Recepção da Adm.
Período: de 29/11 a 20/12
Sorteio da Cesta: 21/12

Palestra 20º Batalhão da Polícia Militar

Recentemente, a empresa participou de palestra no MOB no qual a diretoria saiu encantada
com o tema e o palestrante. E, não mediu esforços para trazer o palestrante a explanar suas
vivências e multiplicar o conhecimento aos colaboradores da manutenção e administração.
O Major Otero do 20º Batalhão da Polícia Militar de Porto Alegre, palestrou sobre motivação
no trabalho para grupo de mais de 100 colaboradores, no Auditório do SEST/SENAT.
Esperamos que a palestra tenha sido proveitosa a todos, que possamos adentrar o novo ano
com o pé direito.

Obrigada ao 20º BPM e aos funcionários da SOPAL!
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