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Estrutura CCO MOB

Entra em Ação Nova Cabine
de Pintura
Atendendo recomendação
da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, a SOPAL adquiriu
nova cabine de pintura
totalmente hermética, dotada
de filtragem do ar de entrada e
de duplas filtragem do ar de
saída. Com a operação da nova

cabine de pintura, a SOPAL aprimora o cuidado
ambiental e também oferece aos pintores melhores
condições de realizar seus serviços, por tratar-se de um
O Mob apresenta aos funcionários das ambiente isento de poeiras, com velocidade de ar
empresas do consorcio Navegantes, Nortran controlada e com elevado nível de iluminamento por
e Sopal a nova estrutura CCO.
LED.

O CCO (Centro de Controle Operacional) é
o local onde é realizado o monitoramento dos
veículos do Mob. É no Centro de Controle
Operacional que a rotina de uma operação de
transporte de passageiros é supervisionada e
monitorada. A estrutura básica de um CCO
consiste em uma sala com monitores e TV
que exibem o sistema de monitoramento utilizado pela consorcio. Com essa
estrutura é possível receber em tempo real, informações sobre a velocidade nas
vias, pontualidade das linhas e tambem visualizar todos os veiculos em viagem e
apurar possíveis desvios de itinerários na operação, atuando na correção em tempo
hábil para que o usuário receba as informações pertinentes para a utilização do
serviço.
O Mob através desta ferramenta tem como objetivo entregar um serviço melhor
para o usuário.

Atualização em Acessibilidade no
Transporte Público
Foi realizado nos dias 21 e
22/08/2019 o curso de
Atualização em
Acessibilidade no Transporte Público.
O SEST SENAT ministrou o curso
nas dependências do Mob para os
funcionários da
Navegantes, Nortran e Sopal.
Se você precisa atualizar este curso,
inscreva-se no DH.

Benchmarking SOGIL
A equipe de Comunicação
Interna da Navegantes esteve
visitando a Empresa SOGIL, para
conhecer o processo de
comunicação interna e também
com os passageiros. Foi uma
tarde agradável de muitas trocas
e aprendizados.

Um Dia de Agente EPTC

O MOB juntamente com as empresas do
consórcio Navegantes, Nortran e Sopal,
participaram no final do mês de agosto do
projeto Um Dia de Agente desenvolvido pela
EPTC. O projeto tem o compromisso do
lema da Semana de Porto Alegre: "Fazendo
Última turma de 2019 - 16 e 17/10 das 8h30 às 12h
juntos uma cidade melhor". O objetivo é dar
mais transparência em relação ao trabalho
desenvolvido pelos agentes de fiscalização
Melhoria Ergonômica para
do trânsito. Os voluntários tiveram a oportunidade de acompanhar ações de
as Tripulações
orientação e abordagens pelo Centro Histórico. Algumas infrações foram sinalizadas
A SOPAL em conjunto com a no local para verificar como funciona, na prática, o trabalho de educação e
Marcopolo desenvolveu melhorias na fiscalização para garantir a segurança no trânsito e evitar riscos de acidentes.
ergonomia dos postos de trabalho dos
Café com as Gerências e Homenagem
motoristas e cobradores. Os novos
ônibus que estão sendo entregues
por Tempo de Empresa
este ano, já estão equipados com
A Navegantes segue, realizando a homenagem
bancos com ajuste de suspensão pelo
peso do motorista e regulagem por tempo de empresa em conjunto com o evento
longitudinal que garante a condição “Café da Manhã com as Gerências”, onde além dos
de alcance e conforto para motoristas funcionários que fazem aniversário de empresa,
também são convidados funcionários das demais
com altura de 1,60 m até 1,95 m.
áreas.
Este evento ocorre mensalmente, onde são
Atendendo uma antiga solicitação dos cobradores foi feita uma alteração
tratados assuntos vindos
significativa do lay-out do ônibus para assegurar que o espaço entre a roleta e o
dos diversos setores da empresa, são manhãs
banco seja suficiente para o posicionamento das pernas. O posto do cobrador
agradáveis
e de muita troca com foco na melhoria.
recebeu também um apoio para os pés com altura regulável.
Agradecemos
a participação e seguimos em busca de
A equipe do SESMT permanece à disposição das tripulações para eventuais
uma
comunicação
clara, para que juntos possamos
dúvidas ou orientações.
atender cada vez mais as necessidades dos clientes e
colegas.
No mês de agosto homenageamos o funcionário Antônio Paulo Vieira Gross que
completou 20 anos de empresa.

