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Atendimento, Normas e Procedimentos
do MOB
Nos dias 02 e 03 de outubro o Mob encerra o
treinamento Atendimento, Normas e Procedimentos do
MOB, foram 58 turmas, atingindo um total de 1282
participantes, o objetivo do treinamento era reorientar os
funcionários quanto ao atendimento as normas e
procedimentos do Mob, com os colegas e instrutores
Cláudia Santana, Antônio Joaquim de Alencar e Sérgio
Antenor da Rocha Oliveira, que deram um treinamento
descontraído onde os funcionários tiraram suas duvidas,

ficaram por dentro de tudo que acontece no consórcio
e deram suas sugestões, com direito a filme, pipoca e guaraná.

OUTUBRO ROSA: Identificando os
Sintomas do Câncer de Mama
O sintoma mais conhecido do câncer de mama é o
aparecimento de um caroço no seio. Esses nódulos
não causam dor, mas são fáceis de detectar com o
autoexame, pois são rígidos e irregulares. Da
mesma forma, o inchaço de apenas uma parte do
seio, assim como irritações e irregularidades na
pele, como o surgimento de covinhas e franzidos são
sinais fáceis de observar que freqüentemente são
sintomas do câncer de mama.
Alguns dos sinais podem aparecer no mamilo,
como dores, vermelhidão ou descamação da pele do
mamilo ou ao redor dele.
Prestar atenção nas mudanças do seu corpo é um fator chave na prevenção do câncer de
mama. Se observar algum dos sintomas listados, entre em contato com o seu médico, quanto
mais cedo identificado, mais fácil é o tratamento do câncer de mama.

PA 6 - Qualificação
O MOB analisará todas as sugestões e criticas deixadas pelos
funcionários.

#SOMOSTODOSMOB

Planejamento Estratégico
- PE 2020
No dia 11 de setembro de 2019, aconteceu o lançamento do Planejamento Estratégico
para 2020 da Auto Viação Navegantes. Na ocasião foi apresentado o cronograma, cenários e
grupos de trabalho. Previsão de encerramento em 12 de dezembro. A equipe da Navegantes
está motivada com os temas e com o trabalho a ser desenvolvido para 2020.

Foi realizado nos dias 11 e
12/09/19, o curso de Qualificação
em Acessibilidade para os
funcionários da Navegantes,
Nortran e Sopal.
O SEST SENAT ministrou o
curso nas dependências do Mob.

Se você não realizou este curso, inscreva-se no DH.
Próxima turma - Dias 20 e 21/11/2019 das 16h30 as 20h
Priorização do Transporte Coletivo
Apresentação do projeto Priorização do Transporte Coletivo. Até março de 2020 serão
mais 22 km de faixas exclusivas, totalizando 39 km de faixas exclusivas.
Com a implantação dos 22 km, Porto Alegre passa a contar com 95 km de priorização do
transporte coletivo.
Serão implantadas faixas exclusivas para ônibus até março de 2020 nos
seguintes locais:

Em Busca da Sustentabilidade
Atualmente, fala-se muito sobre sustentabilidade
ou desenvolvimento sustentável em diversos
setores de nossa sociedade. Mas, afinal de contas,
o que esse termo representa?
"Desenvolvimento sustentável significa suprir
as necessidades do presente sem afetar a
habilidade das gerações futuras de suprirem
as próprias necessidades, que serve como
alternativa para garantir a sobrevivência dos
recursos naturais do planeta”.
E indo de encontro ao tema, a empresa traz um projeto piloto no qual terá abordagem para
a condução inteligente, buscando economia de combustível e contemplando as diretrizes da
sustentabilidade, que será desenvolvido no terminal Agostinho/Nova Gleba, onde os
motoristas realizaram a capacitação com o coach Mauro Weber e monitores, proporcionando
ampliação dos conhecimentos sobre o assunto e estratégias de como aplicar a
sustentabilidade no dia-a-dia.
Ainda precisamos nominar o projeto, então, lançamos o desafio, remeta sua sugestão para
o 51-99936.8195 (whatts) até o dia 20 de outubro.
O nome escolhido receberá um brinde por sua participação.
Participe!

Melhoria nos Terminais
Troca da caixa d’agua no Terminal Triângulo
Reforma da porta do Terminal Leopoldina
Reforma dos esgotos no Terminal Agostinho
Corte de grama no Terminal Vila Leão
Troca de microondas no Terminal P. Pedras
Reforma na sala dos coordenadores e troca de torneiras dos banheiros no
Terminal Rui Barbosa.
Desratização e dedetização Terminal Arroio Feijó.
Instalação de ventilador de teto no Terminal Chácara das Pedras.
Troca de fechadura no Terminal Humaitá
Desratização e dedetização nos Terminais Fátima/São Borja/ Tr62.
Conserto do vazamento de água no Terminal Elizabeth.
Conserto do microondas no Terminal Lindóia/ Minuano.
Conserto do ventilador no Terminal IAPI.

Independência: 1.150 metros
Mostardeiro: 500 metros
Goethe: 400 metros
Conceição – sentido bairro/centro: 930 metros
Conceição – sentido centro/bairro: 800 metros
Mauá: 700 metros
João Goulart: 700 metros
Loureiro da Silva – sentido túnel: 2200 metros
Paulo Gama / Engenheiro Luiz Englert: 500 metros
Siqueira Campos: 930 metros
Ipiranga II – Sentido bairro/centro (Antônio de Carvalho até a Barão do
Amazonas): 4.500 metros
Ipiranga III – Sentido bairro/centro (Barão do Amazonas até a João Pessoa):
3.150 metros
Silva Só: 580 metros
Azenha: 750 metros
24 de Outubro: 2.400 metros
Plínio Brasil Milano – sentido bairro/centro: 2.100 metros

Entrega Técnica Veículos Novos
Em setembro a Navegantes
recebeu a visita dos profissionais da
empresa Mecasul (Mercedes Benz),
onde os mesmo realizaram a entrega
técnica referente aos quatro novos
veículos da frota, modelo OF1721L.
Foi muito interessante, pois repassaram informações e
orientações quanto ao funcionamento dos veículos.

Site Novo do MOB

Agora funcionários das empresas Navegantes, Nortran e Sopal, poderão acessar as
informações como: Escala; Vencimentos da Folha de Pagamento; Planilha Ponto;
Acesse o site: www.mob.srv.br e baixe o aplicativo.

