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Campanha de Endomarketing

A campanha de endomarketing é para valorização do trabalho desempenhado por
cada colaborador do transporte coletivo. A proposta veio da ATP e o propósito é que
um funcionário "real", que de fato atua no transporte, estrelasse a campanha, por
isso foram escolhidos 1 de cada empresa. Esses profissionais representam os
demais e mostram a importância de cada profissão para o desenvolvimento do
serviço de transporte coletivo da cidade. Essa campanha está sendo veiculada,
através de cartazes, nas garagens das empresas do consórcio MOB.

SIPAT 2019
Foi realizada de 24 a 28 de junho, a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de
Trabalho e Qualidade da Navegantes.
Agradecemos a CIPA e todos os funcionários, pela colaboração, empenho e
participação nas atividades ofertadas. Nossa semana foi um sucesso devido à união
de todos nós.

’’Que continuemos atentos a saúde, segurança e
qualidade no ambiente de trabalho’’

Pesquisa de Clima Organizacional
A pesquisa de clima organizacional foi
aplicada ao longo dos meses de abril e
maio, por meio de formulário elaborado
pelo RH e distribuído a todos os
funcionários (administração,
operacional e manutenção), sem a
necessidade de identificação do
avaliador, sendo que o preenchimento
da pesquisa foi opcional.Nesta
avaliação, foi possível identificar o nível
de satisfação dos funcionários de modo
geral, considerando o ambiente de
trabalho, a forma de comunicação e
oportunidade na carreira.
No mesmo instrumento, o avaliador pôde expressar a sua percepção em relação a
cada um dos setores da empresa. As categorias para classificação variavam de ruim
a ótimo, onde ao término da grade de respostas, foi aberto o espaço livre para a parte
descritiva.
Após formatação dos dados, a diretoria e gestores fizeram a análise dos resultados
de cada setor e concluiu-se que no geral o índice apurado é BOM. Já na parte
descritiva, foram mencionados vários pontos, onde os gestores julgaram muito
pertinentes para promoção de melhorias nos procedimentos da empresa.
A diretoria agradece a participação de todos!

Caravana ao Terminal Fátima
Borja/TR62
Recentemente, o terminal das
linhas Fátima, São Borja e TR62
recebeu os integrantes do projeto
“Caravana no Terminal”. O projeto
é capitaneado pelo Márcio
Campos – delegado sindical, que
tem como objetivo levar uma série
de serviços e informações aos
funcionários. O projeto prevê
visitação em todos os terminais.
O encontro contou com participação da Brigada Militar, Polícia Civil, Consórcio MOB,
STETPOA, além da presença do Dr. Adriano dos Santos, que levou orientações técnicas para
eventuais representações junto ao judiciário.
Em breve, a Caravana estará em seu terminal!

Renovação da Equipe da CIPA
Nortran
Parabéns e agradecimentos aos CIPEIROS 20018/2019 pelo ótimo trabalho realizado em
busca da prevenção de acidentes, através de ações de melhorias concluídas.
Registramos abaixo alguns exemplos destas ações.
Ações impulsionadas pela CIPA Gestão 2018/2019.
Melhorias nos Terminais:
Terminal Leopoldina – Colocada grade para proteger o
conversor digital e antena, doados pelos colegas.
Terminal Passo das Pedras – Realizada a limpeza do
esgoto do banheiro, eliminado o mau cheiro.
Terminal Hospital – Colocado a mola na porta do
banheiro e ventilador no terminal.
Ações de Prevenção:
- Melhorias na sinalização das rampas da Manutenção para prevenir acidentes de
trabalho.
- Ampliada a Iluminação noturna no pátio.
- Conserto de buraco no pátio, próximo ao Posto de Abastecimento.
- Avaliada a ergonomia na cadeira dos fiscais e realizada a troca.
Melhorias Internas:
- Realizada a troca das lâmpadas e verificado sensor na frente da sala do DH.
- Colocado um ventilador na recebedoria.
- Realizada a troca da fechadura do banheiro da Sala dos Reservas.
- Revitalizadas as faixas de segurança na empresa.
- Realizada a troca das lâmpadas da recebedoria.
Melhorias das Vias – Solicitações via MOB:
- Ação de conscientização aos vendedores autônomos na Av. Voluntários da Pátria, junto
ao camelódromo, para não dificultarem a passagem dos ônibus.
- Realizada a poda das árvores na Av. Sertório, entre os números 4569 e 4785,
melhorada a visualização da sinaleira.
Ocorreu em junho a posse da CIPA Gestão 2019/2020
A Equipe Nortran recebeu os novos CIPEIROS desejando
boas-vindas ao: Presidente Fábio Rodrigues; Secretária
Luana Brum; Rafael Amorim; Jorge Piccoli; Cristiano
Encarnação; Alaor Lummertz; Débora Borges; Leonardo
Fornazari; Lucas Fornazari; José Elenir Nunes; Luis
Fernando Mello Araújo; Anderson De Paulo Rigoni.
Esperamos que a nova Equipe tenha sucesso no atingimento dos objetivos de prevenção à
acidentes, implementando ações de melhorias e inovação no ambiente de trabalho.

Dia do Rodoviário

25 de Julho
Parabéns Rodoviários!
Uma homenagem aos profissionais que
aproximam pessoas e lugares todos os dias, com
muita paciência e dedicação.

