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Cidade de

PORTO ALEGRE

Programa Educacional de Resistência as
Drogas e Violência (PROERD)

PA 4 POSSE CIPA
GESTÃO 2018/2019

SESMT

No dia 5 de junho, ocorreu a reunião de posse da CIPA, participaram os
gestores, os membros da gestão CIPA 2017/2018, e os integrantes da nova
gestão CIPA 2018/2019.
Foram relatadas as melhorias da gestão anterior e as expectativas de ações
para promover a prevenção de acidentes e a manutenção da saúde e
segurança no trabalho, conforme as diretrizes da Empresa.
Sejam bem vindos os eleitos e indicados, desejamos sucesso
no desenvolvimento das atividades na Gestão CIPA 2018/2019.

O Consórcio MOB e suas respectivas consorciadas são
parceiros do Programa PROERD da Brigada Militar. Presentes
em mais um evento de promoção a saúde, proporcionaram um
momento único para alunos das escolas na região do 20°BPM,
comandado pelo Ten. Cel. Nunes que aproveitou o momento
da formatura no PROERD para agradecer o empenho e a
parceria das empresas Sopal e Nortran, propiciando um
momento único a todos os formandos. O consórcio MOB
agradece
aos motoristas que estiveram presentes
conduzindo os ônibus com responsabilidade e compromisso
com o profissionalismo no transporte de pessoas.
Parabéns a todos os envolvidos nesta nobre iniciativa.

Gestão 2017/2018

Gestão 2018/2019

O Programa Educacional de Resistência as Drogas e
Violência (PROERD) da Brigada Militar é um exemplo de
consciência e responsabilidade social. PARABÉNS Mob e
Empresas consorciadas por mais esta parceria de
proatividade junto à comunidade e aos órgãos públicos.

Trabalho em Equipe: Monitoria, Manutenção e Operação

RECONHECER

Desde abril/2018 a UN Manutenção está contando com uma equipe de
monitores que atua na execução da viajem junto aos motoristas, realiza
Suporte e Apoio Técnico. A equipe que foi formada para implementação do
Projeto de Otimização da Frota, objetiva aproximar os motoristas à UN
Manutenção e reduzir os custos com diesel, pneus e peças. O primeiro
resultado foi a redução de 9% no consumo de combustível em junho na Linha
auxiliadora.
O Supervisor da Manutenção Moacir Vieira e o
Gestor de Frota Odairton dos Santos apoiam os
profissionais Alecsandro Oliveira e Pedro Ricardo
nestas atividades de melhorias da produtividade
e qualidade na execução da viajem.
Parabéns a todos que contribuem para a obtenção
destes resultados!
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Proibido Alimentar os Animais de Rua
SESMT

Alertamos novamente, que os cães de rua representam uma ameaça real para todos nós devido
ao grande número de doenças que eles podem transmitir e que são denominadas como zoonoses.
Listamos abaixo apenas 05 delas como exemplo:
1) Micose: É transmitida pelo contato direto da pele com o animal contaminado. Ela provoca
uma mancha avermelhada na pele e intensa coceira e devem ser tratados com o uso de
antimicóticos ou antifúngicos;
2) Leptospirose: É transmitida pelo contato com a urina do animal contaminado ou pelas
enchentes. Esta doença é grave e provoca dor de cabeça, dor nas pernas e compromete o
fígado, devendo ser tratada com o uso de antibióticos;
3) Doença de Lyme: É transmitida pela mordida do carrapato, presente em animais
domésticos e pode provocar intensa coceira e mancha avermelhada ou esbranquiçada na
pele, seu tratamento pode ser feito com o uso de antibióticos;
4) Ancilostomose: É um tipo de verminose presente nas fezes de cães e gatos, que pode
afetar o ser humano quando este anda descalço. O verme penetra na pele geralmente na
zona dos pés, nádegas e costas, e provoca anemia;
5) Raiva: É transmitida pela mordida de um cão contaminado com a raiva e é caracterizada
por uma inflamação no sistema nervoso que pode causar paralisia dos membros. Embora
em cães sejam frequentes, ela também pode ser transmitida por gatos, morcegos
e guaxinins.

Unidade Operacional - UN OPER

Aniversários de 15 a 31 de Julho
Operacional

Manutenção

16 Edegar Silva

22 Luis Baidek

26 Luis Santos

17 Eliezer Lacerda

22 Jeferson Adams

27 Sergio Rios

17 Fabiano Garcia

22 Claudio Dornelles

27 Valmir Arcari

17 Marco Saibro

23 Giovane Santos

27 Antonio Gaieski

17 Adriano Ferreira

23 Leandro Lopes

28 Vanderlei Almeida

17 Diego Fraga

23 Marco Carvalho

29 Rafael Souza

18 Clisemir Parede

23 Luiz Silva

30 Renato Duarte

19 Paulo Junior

24 Fermiliano Rocha

30 Eider Junior

20 Erico Goulart

25 Vilson Johann

31 Fabio Luz

20 Aureo Reis

25 Everton Recoba

21 Ben Hur Bueno

26 Fabricio Jesus

21 Everton Prates

26 Jovanine Barbosa

18
20
22
23

Jerome Detes
Andrius Silva
Edson Santos
Francisco Souza

Quando somos mordidos ou arranhados por animais, devemos:
1°)Lavar o ferimento com água e sabão e usar um desinfetante;2°) procurar, logo em seguida,
um médico ou um hospital;
3°) Localizar o proprietário do animal
4°) não matar o animal, mas observá-lo pelo período de 10 (dez) dias. Se houver alteração em
sua saúde, consultar o médico.

Orientamos a todos os
profissionais, que não
alimentem os cachorros e
não toquem nos animais
na Empresa, assim
estaremos zelando pela
nossa saúde ocupacional.
SESMT/Nortran.
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