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Treinamento Para Manuseio 

E Armazenamento De 

Produtos Perigosos

Programa de Ergonomia para 

Motoristas e Cobradores

Assistente Social  

Seu Exame Médico Periódico 

Está  Atualizado? 

   Ao longo de toda a vida, o ser 
humano atravessa estágios que 
servirão de formação para o seu 
comportamento, caracterizados 
p e l a s  c h a m a d a s  " c r i s e s 
p s i c o s s o c i a i s " ,  e p i s ó d i o s 
marcantes que influenciarão as 
decisões que esta pessoa tomará 
perante à vida. Retornando ao MOB 
a profissional da área Cláudia 
Santana que faz atendimento aos 
funcionários das empresas do 
consórcio Navegantes, Nortran e 
S o p a l  c o m  s u a s  d e m a n d a s 
psicossociais compreendendo os 

        Na Navegantes nos dias 09, 10, 11 e 14 de janeiro de 2019 foi ministrado o Treinamento 
de Manuseio Armazenagem, Transporte Produtos Perigosos pela empresa de Consultoria 
em Segurança no Trabalho Cunha & Cunha com Palestrante Alessandro Silva. Foram dias 
repleto de informações e treinamentos práticos.

trabalhos realizados de maneira simultânea, aos treinamentos e ’’interface’’com Centro 
Clinico Gaúcho .  
Atendendo de Segunda a Sexta na sede do consorcio MOB ou pelo telefone (51) 991580934.

MOB Testa GPS Nos Ônibus  

     A SOPAL, buscando melhorar as condições de trabalho e conforto de suas tripulações 
implantou em 2017 um Programa de Ergonomia.
    O Programa de Ergonomia é Coordenado pelo Eng.º de Segurança e Mestre em 
Ergonomia Luis Carlos Slavutzki e é desenvolvido pelo SESMT em conjunto com a CIPA da 
SOPAL, baseado em três pilares:

  Manutenção prioritária dos  1 –
bancos da tripulação, garantindo 
condições para a realização das 
regulagens que permitem adequar 
o posto de trabalho às 
características físicas de cada 
trabalhador.
   Treinamento e 2 -
acompanhamento das tripulações 
para realização diária das 
regulagens nos bancos e incentivo 
da adoção de posturas 
ergonômicamente corretas durante 
o trabalho.
 3–Treinamento e incentivo à prática 
de alongamentos antes e durante o 
trabalho.

    Com base nas observações do SESMT e nas sugestões recebidas dos motoristas e 
cobradores, a SOPAL  criou especificações ergonômicas para aquisição dos novos ônibus, 
como: bancos de motorista com indicação de ajuste em função do peso do motorista, maior 
espaço entre a roleta e as pernas do cobrador , apoio integral para os pés do cobrador e 
melhoria da atenuação acústica do cofre do motor. Todas as mudanças foram homologadas 
pela EPTC e os ônibus adquiridos no final do ano passado já vieram com as melhorias 
ergonômicas.
    Com apoio e investimentos da empresa e com a participação de todos, o Programa de 
Ergonomia da SOPAL  vem agregando qualidade de vida a seus colaboradores.

  ATENÇÃO MOTORISTA PROFISSIONAL

  Atendendo ao dissídio, os motoristas serão chamados ao RH, no prazo de 90 dias de 
antecedência do vencimento da CNH e Curso de Transporte Coletivo de Passageiros, para 
lembrá-los sobre a renovação.

 Após a renovação é essencial entregar cópia atualizada ao RH.

 Importante relembrar que a data do vencimento do 
Curso de Atualização em Transporte Coletivo deve 
constar na CNH. 

 Caso não conste, o motorista deve portar o certificado original diariamente consigo.

planejados para determinada linha estão em operação, quais linhas estão atrasadas, o 
intervalo entre um e outro ônibus, entre outras informações e relatórios para melhorar a 
operação. 
      A segunda finalidade é viabilizar o Serviço de Informação ao Cliente, que poderá ser 
acessado por aplicativo ou no computador, para que o cliente saiba quanto tempo seu ônibus 
vai demorar ou quais as melhores opções de linhas para chegar a seu destino, por exemplo. 

       Conforme previsão no edital, o Mob está 
testando nova tecnologia de GPS em algumas 
linhas do consórcio. O GPS nos ônibus tem a 
f ina l idade de t ransmit i r  os dados de 
posicionamento de cada coletivo para o 
sistema.  Esses dados vão compor o Sistema 
de Supervisão e Controle Operacional (SSCO), 
que vai informar à empresa de transporte e 
também à EPTC se todos os carros que estão 

 Legislação Trabalhista
   A obrigatoriedade de exames ocupacionais está prevista na Legislação Trabalhista de 8 
de junho de 1978, regulamentada pela Portaria nº. 3214.  A realização dos exames 
médicos periódicos é monitorada pelo Ministério do Trabalho.  Os funcionários devem 
manter seu exame periódico atualizado. 

 Por que realizar os exames médicos na sua Empresa?
   A realização de exames médicos ocupacionais (admissionais, periódicos e demissionais) 
são direitos assegurados ao trabalhador e um dos investimentos da empresa na promoção à 
saúde do profissional.

 Os exames podem auxiliar na identificação das necessidades de melhoria nos 
procedimentos realizados no dia a dia das pessoas. 
  Após a realização dos exames, o médico do trabalho emite o Atestado de Saúde 
Ocupacional- ASO, em duas vias. O funcionário recebe uma via do ASO para monitorar a 
data que deverá comparecer ao seu próximo exame médico periódico conforme a orientação 
do SESMT. 
  O principal benefício dos exames médicos ocupacionais para os profissionais é o 
acompanhamento periódico de sua saúde.  
  A empresa manterá arquivada a cópia do ASO, visando o controle para o atendimento da 
atualização Legal deste documento.

 A Importância de ser realizado periodicamente.
   Os exames médicos devem ser realizados periodicamente para acompanhar a saúde 
do funcionário durante o tempo em que estiver trabalhando na empresa, definindo se ele 
poderá ou não continuar exercendo a mesma função ou se é indicado para trocar de 
função. 
   Com os registros eletrônicos dos exames médicos a empresa poderá reduzir os índices de 
faltas motivadas por doenças, realizando estudos estatísticos, campanhas de controle e 
orientações para promover a saúde dos funcionários.

A Representante da Diretoria da Nortran Daisy Linke e
a Médica do Trabalho Dra. Rosani Araujo


