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A SIPAT 2019 vem ai!    

Planejamento 

Estratégico    - PE 2020

Faixas Exclusivas  

Capacitação da Administração  

Economia de Diesel 

Novembro Azul 

Melhoria nos Terminais 

Frota Nova

 Corte de gramas no Terminal Vila leão.
 Limpeza diária no Terminal Auxiliadora. 
 Construção de sala para coordenadores no Terminal Rui Barbosa.
 Troca de torneira do banheiro no Terminal Rui Barbosa.
 Troca da maçaneta da porta do refeitório dos motoristas da linha 520.
 Compra de novo micro ondas para o Terminal Passo das Pedras.
 Apoio do MOB no arrombamento no Terminal Auxiliadora.
 Desratização e dedetização no Terminal Arroio Feijó.
 Compra de uma nova porta para Terminal Leopoldina. 
 Troca Micro Ondas no Terminal IAPI.
 Desratização e dedetização Terminal Fátima/São Borja/ Tr62.
 Conserto, vazamento de água, na pia e caixa do banheiro nova no Terminal      
 Elizabeth.
 Conserto do micro ondas no Terminal Lindóia / Minuano.
 Compra de ventilador de teto no Terminal Chacará Pedras.
 Refeitas tomadas e portas novas nos banheiros Terminal Safira.
 Restabelecida Luz no Terminal Tr61.
 Adequações da elétrica no Terminal Parque dos Maias.
 Elétrica nova no Terminal Humaitá.
 Reposição de um micro semi novo no Terminal Fátima.

   Seguindo com o cronograma de atividades do Planejamento Estratégico 2020 da Auto 
Viação Navegantes, no dia 11 de Outubro de 2019, ocorreram as apresentações de cenários. 
Na ocasião os grupos de trabalho apresentaram informações relevantes para montagem das 
estratégias a serem alcançadas para o próximo ano. 

     Mob faz campanha sobre inauguração das faixas exclusivas 
junto aos seus funcionários. No dia 21/10/2019 estava prevista a 
inauguração das faixas exclusivas nas avenidas Mostardeiro, 
Independência e Goethe. O Mob juntamente com as empresas do 
consórcio fez cartazes e folhetos informativos, visando a 
importância das faixas exclusivas, salientamos que isso irá 
beneficiar a todos! Seja para reduzir o tempo de viagem dos 
passageiros, seja para a regularidade dos horários, seja para a 
diminuição do consumo de diesel e conseqüentemente a diminuição 
da produção de poluentes e também para criar condições mais 
adequadas para a gestão e controle da operação.        

     Precisamos da colaboração de todos os motoristas para 
que as referidas faixas sejam utilizadas com 

responsabilidade e generosidade.

  Recentemente, a empresa investiu na 
contratação do trabalho de coaching que está 
desenvolvendo atividades com gestores e 
pessoas chaves nos procedimentos da 
empresa. O coaching é um processo de 
transformação e aperfeiçoamento profissional

serem aperfeiçoadas, e, por sua vez, o coach dará o suporte necessário para o 
desenvolvimento do profissional.

que possibilita o desenvolvimento das 
capacidades, buscando o atingimento dos 
objetivos. 

     O procedimento de economia do consumo de diesel fundamenta-se na manutenção 
preventiva, no controle da média de consumo e na capacitação das equipes de operação e 
de manutenção para o melhor aproveitamento do combustível.  O resultado esperado deste 
processo será a economia de recursos, ampliando a preservação de peças e equipamentos, 
reduzindo a emissão de poluentes e de acidentes de trânsito. 
    A Monitoria da Nortran realiza acompanhamentos operacionais diários com foco na 
orientação à operação padrão, que determina dirigir dentro da velocidade indicada para cada 
marcha e trecho especifico do itinerário, assegurando que o veículo consuma o combustível 
de forma otimizada. 

   Os motoristas são orientados para:

  A empresa Nortran agradece o empenho e apoio das Equipes de Manutenção e de 
Operação nos procedimentos para ampliar a redução do consumo diesel. 
    Um dos resultados obtidos a partir dos 398 acompanhamentos realizados pelo motorista 

monitor José Elenir, neste trimestre (julho a setembro), foi a redução abaixo:

    Parabenizamos a melhoria no desempenho operacional dos Motoristas e a demonstração 
de atendimento às orientações recebidas da Monitoria.
  Quanto mais experiente e qualificado for o Motorista, melhor será sua direção e, 
conseqüentemente, suas habilidades em evitar acidentes, economizar combustível e peças.

   Na semana de 11 a 14 de novembro acontecerá a SIPAT, que contará com várias 
atividades, como por exemplo: palestra com o SAMU, que explanará sobre ações em caso de 
acidente; palestra com a Innova que abordará o uso consciente de EPI e finalizando, com a 
tradicional atividade de recepção às tripulações na largada, com técnico em enfermagem 
fazendo a aferição da pressão arterial e medição da glicose. Nos últimos anos, o trabalho do 
técnico de enfermagem trouxe números interessantes, sinalizando que alguns funcionários 
precisavam de acompanhamento médico regular por conta de pressão alta e/ou glicose 
elevada, que posteriormente, foram acompanhados pela Dra. Sara Peroni.

Consulte o cronograma completo de atividades que está 
afixado nos terminais e participe!

   No final de outubro, o sistema de transporte coletivo da Zona Norte de Porto Alegre, 
recebeu o incremento de 29 novos ônibus que começam a circular na cidade.  
   Os veículos, são mais modernos e menos poluentes, com mais conforto e segurança aos 
seus passageiros.  

  O coach Mauto Webber desenvolve 
atividades coletivas e individuais, que 
possibilitam identificar as capacidades a 

    As equipes demonstraram animação e empenho para realizar um trabalho eficaz gerando 
bons resultados.

 Média por tipo de Chassis 2019 

 -Respeitar os limites de velocidade das vias; 
 -Trocar as marchas no momento correto; 

 -Evitar acelerações;
 -Não usar o ponto morto; 

-Ser preventivo para tornar a viagem mais segura e econômica.

A Navegantes 
apoia esta causa.


