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Ação Zero Acidente Carnaval

Formatura Programa Futuros
Condutores - PFC e Promoções Navegantes

Ação zero acidente de carnaval, feita pelo MOB
juntamente com as empresas do consórcio
Navegantes, Nortran e Sopal e os parceiros EPTC e
SEST SENAT.
Alusiva ao carnaval, ação para conscientização no
trânsito e na vida, com entrega de preservativos e
folders dando dicas de como podemos ser mais
conscientes no trânsito e evitarmos acidentes.
Em 27 de fevereiro de 2020, ocorreu a solenidade de formatura dos funcionários
participantes da Turma 2019 do PFC. Agradecemos o empenho e dedicação da Equipe de
Instrutores.
Funcionários formandos: David dos Santos Lucas, Gustavo Costa Garcia, Leonardo José
Oliveira De Araujo e Peter Amaro Rosa.
Também ocorreu a promoção de 4 Lavadores do setor de Manutenção:
Junior de Oliveira da Silva, Michel Vargas de Brum, Rafael Oliveira da Silva e Vitor Luis
Baumhardt da Silva.
Parabéns aos formandos e promovidos, a Navegantes deseja muito sucesso nesta
nova etapa de suas vidas.

CORONAVIRUS
Anota Aí

Em caso de suspeita de infecção por Coronavírus, ligue
gratuitamente, de casa, para 0800.888.9599* e receba a
orientação para seu atendimento.
*Ligação gratuita para telefone fixo.

Pelo segundo ano consecutivo, a SOPAL firmou
parceria com a Chocolates Gramadense para a
realização da tradicional feirinha de Páscoa.
A comercialização dos produtos será nos dias
01, 02,03 e 06 de abril, das 11h às 19h, na sala de
treinamento.
O pagamento será mediante desconto em folha
de pagamento, variando de uma a três vezes de
acordo com o valor da compra.
Os funcionários que forem prestigiar a feira,
participarão do sorteio de duas cestas com
delícias da Gramadense.

Aguardamos pela sua visita!

Como identificar caso suspeito?
Pacientes com sintomas respiratórios (ex.: tosse, coriza, febre, dificuldade para respirar),
que nos últimos 14 dias antes dos sintomas tenham:
* Viajado para áreas de risco;
* Tido contato próximo com caso suspeito;
* Tido contato próximo com caso confirmado em laboratório.
Como prevenir a transmissão?
A melhor maneira de prevenir é evitar a exposição ao vírus. Devem ser reforçadas ações
preventivas diárias que possam auxiliar na prevenção de propagação de vírus respiratórios:

Higiene
Evitar tocar Evitar contato
frequente das olhos, nariz e próximo com
mãos com água
boca sem
pessoas
e sabão ou
higienização
doentes;
preparação
adequada das
alcoólica;
mãos;

Cobrir boca e nariz Ficar em casa e
ao tossir ou espirrar, evitar contato
com cotovelo
com pessoas
flexionado ou
quando estiver
utilizando-se de um
doente;
lenço descartável;

Agente EPTC
MOB juntamente com as empresas do
consórcio, participa do projeto Um dia de
Agente EPTC, o projeto tem o compromisso do
lema da Semana de Porto Alegre:
"Fazendo juntos uma cidade melhor".
O objetivo é dar mais transparência em
relação ao trabalho desenvolvido pelos
agentes de fiscalização do trânsito.

Limpar e
desinfetar
objetos e
superfícies
tocados com
freqüências.

Atenção Sempre
Treinamento 5 Saberes
A maioria das pessoas afirma que o ano inicia no mês de março e de fato, existe algum
fundamento. Março é o mês de retomada das aulas, final de férias de verão e as pessoas
voltam a rotina por vezes mais aceleradas, com várias tarefas a serem executadas e por
muitas vezes, se descuidam em relação ao cenário externo, como o trânsito.
Seja gentil e facilite a vida do pedestre sempre que possível, dando oportunidade para que
ele utilize as vias. Tente prever a reação do pedestre, reduzindo a velocidade e redobrando a
atenção. Tenha sempre atenção, pois mesmo que não haja culpa de quem está dirigindo, um
atropelamento é sempre uma tragédia.

Tomando alguns cuidados
simples, você preserva
vidas e garante a segurança de
todos!

De acordo com o Planejamento para
2020, o Comitê da Gestão realizou em
28 de jeneiro o treinamento “5S's
Mudando Hábitos do dia a dia no
Trabalho”, ministrado por Clóvis
Fernandes Oyarzabal , na instituição
AGQ soluções integradas.

