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Melhoria nos Terminais 

Mob Recebe Visita do Vice Prefeito 

Gustavo Paim

    O consórcio Mob, recebeu a visita do vice prefeito de Porto Alegre, juntamente com os 
conselheiros do Orçamento Participativo e lideres comunitários de Porto Alegre, em uma 
visita bem descontraída o consórcio apresentou a sede e as ações promovidas com as 
empresas do consórcio, Navegantes, Nortran e Sopal. 
    Após a apresentação todos foram acompanhar e discutir sobre as obras de revitalização 
do terminal triângulo e seu legado para o transporte coletivo na região. 

   Como acontece tradicionalmente, a SOPAL presenteará os funcionários com a ave 
natalina, que será entregue na garagem, no dia 13 de dezembro (sexta-feira), das 8h30 às 
17h30. 
    Para isso, o funcionário deverá retirar o ticket no departamento pessoal, também no dia 13.
   Mais que o valor da ave, a empresa almeja proporcionar um momento de união com seus 
familiares e amigos, que seja momento de confraternização.

Esperamos por você!

   Ao longo do ano, a empresa está investindo 
forte no capital humano, desenvolvendo seus 
profissionais, como a contratação de coach. E 
tratando o quesito “pessoas”, aconteceu a 
atividade de integração que foi a visita à fábrica 
da Marcopolo em Caxias do Sul, onde foi viável 
reunir um grupo de trinta pessoas, contando 
com diretoria, gestores administrativos e, o 
cobrador e o motorista mais antigos na 
empresa. Neste dia, foi possível conhecer a 
linha de produção, pouco da história da 
empresa e os anseios para o futuro. 

    Além de conhecer a Marcopolo, o ponto do alto do encontro foi passar um dia diferenciado 
de troca de experiências, para dar boas risadas e apreciar ótima gastronomia.
    Diante dos resultados positivos, a diretoria deseja continuar a integração em 2020.

   Pensando na melhoria contínua dos 
processos da Manutenção e segurança 
dos trabalhadores, no dia 28 de 
Novembro de 2019 foi instalado dois 
pontos de linhas de vida sendo uma no 
setor da lavagem e outra na chapeação.     

   A Navegantes segue, realizando a  
homenagem por tempo de empresa 
em conjunto com o evento “Café da 
Manhã com as Gerências”, onde 
além dos funcionários que fazem 
aniversário de empresa, também 
são convidados funcionários das 
demais áreas.
   Este evento ocorre mensalmente, 
onde são tratados assuntos vindos 
dos diversos setores da empresa, 
são manhãs agradáveis e de muita 
troca com foco na melhoria. 

   Agradecemos a participação e seguimos em busca de uma comunicação clara, para que 
juntos possamos atender cada vez mais as necessidades dos clientes e colegas. 

Entrega do Kit de Natal 

 Dia: 17/12/2019
 Sala de Treinamento DH    
Horário : 08:30 as 21:00

    Programação:
 
 - Divulgação dos Profissionais Destaques 2019
 - Disseminação do uso do APP Mob Info
 - Campanha Promoção da Saúde
 - Entrega de Uniformes
 - Pesquisa de Clima Organizacional
 - Atualização de Endereço, E-mail e Telefone

Você é nosso Convidado Especial.
Contamos com sua participação.

Feliz Natal e que 
2020 seja espetacular 

para você e sua família. 
Abraços a todos.

O MOB presenteará seus funcionários
com uma ave natalina, no dia 

 13/12/2019 Sexta-feira,
pedimos que os funcionários passem 

na sede do MOB para pegar o seu 
vale brinde e retirar sua ave de natal

nesse mesmo dia, o horário de 
entrega dos brindes vai acontecer 

das 08:30 as 17:30.

  Capac i taremos  func ionár ios  
conforme a NR 35 para Trabalho em 
Altura.

(TROCA) MICRO QUEIMADO LINDÓIA

COMPRA DE 03 LIXEIRAS DE 60 LTS/01 LIXEIRA DE 100 LITS RUI BARBOSA

TST RUI BARBOSA

VISTORIA MOB RUI BARBOSA

VISTORIA MOB FÁTIMA

DIGI DRIVE, BEBEDOURO, RALO, SENSOR NOS BANHEIROS, CALHA  FÁTIMA

CHAVE ALLEN PARA SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO LEOPOLDINA

LÂMPADA LED 40 ARRIO FEIJÓ

FILTRO BEBEDOURO FÁTIMA

FILTRO BEBEDOURO VILA LEÃO

VENTILADOR INSTALADO RUBEM BERTA

FERROLHO PORTÃO, MANGUEIRA FLEXIVEL P/ CAIXA DE DESCARGA LEOPOLDINA

TROCA DO FILTRO + ADEQUAÇÃO DA GRADE DO BEBEDOURO LEOPOLDINA

INSTALADO VENTILADOR COSTA E SILVA

CONSERTO CANOS SALA CPD MOB

REPARO MESA ENG. MOB

FINALIZAÇÃO DO EXAUSTOR FÁTIMA

LIMPEZA GERAL LEOPOLDINA

LÂMPADA LED BOLINHA P/ BANHEIRO MASCULINO RUBEM BERTA

FILTRO INTERNO BEBEDOR + SELO DE TROCA AUXILIADORA

(CONSERTO) PORTA DA PIA CABRÁLIA 

PINO DOBRADIÇA DA PORTA DE ENTRADA RUI BARBOSA

BURACO AO LADO DA PIA (FECHADO) ARRIO FEIJÓ

REPOSIÇÃO DE LAJOTAS NO BANHEIRO MASCULINO LEOPOLDINA

TAPADO O BURACO FEITO PELOS RATOS HUMAITÁ

RECOLHIDA CASINHA DE CACHORRO FÁTIMA

PEÇA DO VENTILADOR  SALA FISCALIZAÇÃO TRIÂNGULO

TST FÁTIMA

LIMPEZA GERAL EXTERNA /INTERNA PASSO DAS PEDRAS

BEBEDOURO + CX DE GORDURA EDUCANDÁRIO

TROCA DE LÂMPADA MOB

CADEADO BANHEIRO FEMININO ARROIO FEIJÓ


