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APP Mob
O projeto foi desenvolvido pela NGS Nova
Geração de Sistemas e tem o propósito de
desenvolver um aplicativo para celular, onde
os funcionários das empresas do Mob:
Navegantes, Nortran e Sopal poderão acessar
as informações como: escala; vencimentos da
folha de pagamento; planilha ponto; incluir e
consultar as solicitações pessoais e
mensagens das empresas. Esse projeto trata
da implantação de um aplicativo mobilie, no
setor operacional das empresas, visando
garantir a agilidade e a segurança das
informações aos colaboradores.
O objetivo deste projeto é implantar um aplicativo para disponibilizar aos colaboradores
informações operacionais em tempo real.

Teste o Aplicativo BusOn
Acompanhe os GPS instalados
nos ônibus do consórcio Mob com
os prefixos 64 e 65 baixe o
aplicativo BusOn e participe com
sugestões para melhorar a versão
teste do BusOn.
Com o BusOn você consegue descobrir
facilmente as linhas de ônibus próximas
a sua localização, além de poder
acompanhar o trajeto dos veículos da
linha desejada até sua posição indicada
no mapa.
O aplicativo pode buscar as linhas
próximas à sua localização usando o
GPS do seu dispositivo, alem de também
ser possível digitar um endereço para
realização de busca pelas linhas mais
próximas.
As informações estão condicionadas à conectividade do celular e disponibilidade de dados
por parte da operadora.
Atualmente, o BusOn atende:
As linhas que estão sendo operadas pelos ônibus com prefixo 64 e 65.

Desconto Para Funcionários
Pensando na saúde dos funcionários, a SOPAL firmou convênio com duas academias da
redondeza.

CONVÊNIO EMPRESA
ACADEMIA DOS MAIAS/ SOPAL:

VALORES ESPECIAIS PARA
COLABORADORES SOPAL:
Musculação mensal: R$80,00 (dinheiro),
R$85,00 (cartões - débito/crédito).
Musculação + 1 modalidade= R$105,00
(dinheiro), R$110,00 (cartões - débito/crédito).

Vantagens oferecidas:
*Estacionamento
*Vestiários com chuveiros
*Atendimento personalizado
* Avaliação física completa

VALOR DE : R$ 89,00 POR r$ 69,99
*Demais modalidades 10% de desconto.
Rua Caetano La Porta, 420 - Rubem Berta/POA.
Whats 9962.58586

Musculação livre de Segunda a Sexta das 7h
ás 13h e das 14:30 ás 22:30 e Sábados
das 8h ás 12h.
Funcionários da SOPAL tem 50% de desconto
na taxa de matricula.
Rua dos Maias, 870, Rubem Berta- Porto Alegre
Informações: (51)33383469/(51)993538162

Treinamento CIPA Gestão
2019/2020
Nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de fevereiro de 2019 foi ministrado o Treinamento da CIPA
Gestão 2019/2020, pela empresa de Consultoria em Segurança no Trabalho Cunha &
Cunha, palestrantes Renato Fuhr e Ricardo Ravizza.
Foi um treinamento repleto de informações, para proporcionarmos um ambiente de
trabalho melhor e mais seguro. O treinamento abordou os principais riscos no nosso
ambiente de trabalho e teve como foco sanar todas as dúvidas, preparando os nossos
Cipeiros para atuarem na Prevenção de Acidentes.

Feira de Páscoa
Neste ano, apresentamos o novo parceiro para a realização da Feira de Páscoa, que será
a Chocolates Gramadense. No mercado desde 1982, a Gramadense apresentará o catálogo
de produtos especiais para a data com preços bem atrativos. Convidamos para que você
prestigie o evento.

Psicóloga
Em virtude de afastamento por licença
maternidade da colega Nathalia Moreira,
durante esse período de licença nossa
colega Psicóloga Daniela Ogliari estará
atendendo, o horário de atendimento fica
de Segunda a Sexta das 08:00 as 12:00 e
das 13:30 as 17:30, por escala de dias nas
empresas do consórcio: Navegantes,
Nortran e Sopal ou também pelo telefone
51998376932.
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