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Prêmio APT 2019

No dia 25 de julho o MOB foi prestigiar a colega Wanda Tyska Ferreira,
escolhida pela equipe e diretores para representar o consórcio MOB no
Prêmio Reconhecimento ATP 2019, homenagem feita na sede do
SEST/SENAT com representantes e diretores dos consórcios do transporte
coletivo de Porto Alegre juntamente com o prefeito em exercício Gustavo
Paim e diretores do orgão gestor EPTC.
Foi um evento agradável com todo o reconhecimento pela dedicação,
competência e profissionalismo de cada um dos profissionais
homenageados.
Parabéns a todos!

Representantes da Nortran na
Celebração do Dia 25/07/2019

Prêmio Reconhecimento
ATP 2019

Em 25 de julho, ocorreu o Prêmio Reconhecimento ATP 2019, a
Navegantes indicou os funcionários Lauro Gilson Bonelli, motorista, 20 anos
de empresa, com uma história de grande comprometimento e sucesso, e
Tiago dos Santos Lucas, Analista de Planejamento, 11 anos de empresa, um
profissional muito dedicado, responsável e comprometido. Parabéns a todos
homenageados.

Treinamento Sobre Painel
A necessidade de reciclagem
sobre o tema “painel” foi
identificada e duas turmas já
estão capacitadas. O
treinamento foi realizado no
mês de julho, com duração de
2h/a e ministrado pelos
profissionais Aguinaldo Silva e
João Sauzen, que instruíram
sobre a leitura do painel e suas funções, bem como a conduta a ser tomada
em razão do acendimento de luzes de advertência.

Há mais de 16 anos o Motorista Silvio da
Silva conduz nossos clientes com prudência,
operando os veículos de forma preventiva,
desempenhando suas atividades com
dedicação e profissionalismo.
O Cobrador José Primo é , também,
exemplo de profissional, está há mais de 24
anos dedicando-se ao atendimento do cliente
com urbanidade, destacando-se por suas
atitudes de cordialidade e gentileza.
Treinamento GPS
Parabéns aos colegas Silvio Mendonça
da Silva e José Pereira Primo por representarem brilhantemente a Equipe
O Mob realizou o treinamento referente ao vínculo dos motoristas no validador,
Nortran no evento do “Prêmio Reconhecimento ATP 2019” foi uma para atualização automática no sistema de GPS, realizado no dia 05 de agosto.
homenagem inesquecível na sede do SEST/SENAT que destacou os
Esse treinamento sobre o uso da nova funcionalidade é voltado aos profissionais
profissionais do Transporte Coletivo de Porto Alegre.
de fiscalização e distribuição de garagens, que atuam diretamente na operação e
terminais de ônibus.

#SomosTodosMob
Com o objetivo de
simbolizar a união e a
padronização do
atendimento Mob em
busca do melhor serviço
aos nossos Clientes.
#SomosTodosMob”

As empresas Nortran,
SOPAL e Navegantes no dia
25 de Julho, entregaram às
tripulações um boné do Mob.

Dia do Rodoviário

Dia do Colaborador
Como acontece tradicionalmente, a empresa ofereceu um cafezinho e um brinde,
por conta do Dia do Colaborador,
comemorado no dia 25 de julho.
Neste ano, motoristas e
cobradores foram agraciados
com um boné, também como
forma de padronizar o acessório,
proporcionando maior harmonia
na composição do uniforme.

A diretoria agradece a participação de todos!

Na Navegantes o dia do Rodoviário
foi comemorado com muita alegria,
todos funcionários receberam um boné
do MOB e santinhos de São Cristóvão,
santo padroeiro dos Motoristas e dos
viajantes.

