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Campanha de Natal –
Navegantes 2013

Polícia Civil investiga incêndio em ônibus e também
tentativa de incêndio

A Navegantes, mais uma vez surpreendeu a comunidade com a
campanha de Natal 2013. A campanha interna realizada entre os
O caso de incêndio em ônibus ocorrido no dia 31/01/2013, no Terminal funcionários teve como finalidade arrecadar brinquedos para fazer o
de Ônibus da Vila Elizabeth, foi enviado à 22ª Delegacia de Polícia.
Natal, de muitas crianças, melhor. Desta vez as crianças da creche
No dia 04/09/2013 ocorreu situação semelhante, no qual houve uma Anjos das Flores na Ilha das Flores foram as contempladas.
tentativa de incêndio de ônibus no mesmo local, quase no mesmo
horário, mas o fogo foi controlado. O caso também foi encaminhado à
22ª Delegacia de Polícia para investigação. A empresa proprietária do
ônibus aguarda resultados das investigações.

Comunidade no Conorte
No dia 06 de dezembro o Conorte
realizou mais um encontro com a
comunidade, nesta ocasião recebemos
a visita das lideranças da Associação
Comunitária Barcelona, Associação AJ
Renner, Comissão Representativa da
Associação de Moradores da Vila
Liberdade e CAR Humaitá.

Para cada brinquedo doado o funcionário concorria a um sorteio de
uma bicicleta, os grandes vencedores foram as crianças. A Bicicleta
ficou com a cobradora Roberta Cristina da Silva Fonseca. A entrega dos
brinquedos foi feita pelos funcionários da Navegantes, no dia
20/12/2013.
Fica aqui o agradecimento para todos os que se empenharam em mais
Almoço de Confraternização 2013
este grande evento.
Parabéns Equipe Navegantes
No dia 23 de dezembro aconteceu o almoço de confraternização
2013 dos colaboradores do Conorte.

Mensagem da Direção

O consórcio deseja a todos os seus colaboradores um 2014
repleto de felicidade e sucesso.

PARABÉNS NORTRAN PELO
ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DE
FUNDAÇÃO 02.01.2014!
Desejamos a perpetuação da organização fortificando as
atitudes corporativas justas e as ações diárias para
melhorar continuamente a satisfação dos Clientes,
Colaboradores, Comunidade, Fornecedores, Governo e
Empresa.

Em 2013, o ramo do transporte coletivo viveu momentos
diferenciados, tornando-se pauta de discussões a nível nacional. Foi
necessário que repensássemos nossos projetos e fizéssemos algumas
adequações. Esperamos que estes movimentos político-sociais tragam
melhorias ao nosso setor. A Direção da Auto Viação Navegantes deseja
aos seus funcionários, familiares e clientes um Ano Novo de muito
sucesso e saúde.

Auditorias Internas

Durante o período de
26 de novembro a 05 de dezembro foi realizada a
primeira auditoria interna, que obteve resultado
satisfatório, visto que o processo da qualidade está
no inicio. Nas auditorias foram constatadas (13) treze
não conformidades e (3) três oportunidades de
melhorias, além disto foram abertas ações corretivas e preventivas, que na
Sócios da próxima auditoria será verificada a eficácia destas. Gostaríamos de agradecer
à todos os setores pelo tempo disponibilizado e também aos auditores por
todo o empenho que demonstraram durante o período.

PA 4 FORMATURA APRENDIZES SENAI

Ocorreu em 18.12.2013 a formatura do curso de Mecânica
do SENAI, com 15
jovens aprendizes da
Nortran.
Parabéns aos jovens
formandos!

PA 6 CONFRATERNIZAÇÃO 2013
Foi um espetáculo a participação dos Colaboradores no evento de
integração e comemoração dos resultados obtidos em 2013, ocorrido
dia 17/12/2013.
Agradecemos o apoio das áreas
Administrativa, Manutenção e
Operacional pelo sucesso deste
Workshop, UNIDIA e Kit de Natal que
refletiu o clima de harmonia e a
satisfação de todos em confraternizar
e renovar as esperanças para que
nosso 2014 seja um ano melhor, repleto de saúde, trabalho, realizações
e alegrias. FELIZ 2014!

Natal Solidário
Neste final de ano, os colaboradores da SOPAL
tiveram a oportunidade de exercer a solidariedade
através de duas campanhas realizadas pelo serviço
social: o apadrinhamento das crianças da creche
ACOMPAR e a doação de alimentos para o Lar do
Excepcional Santa Rita de Cássia. O serviço social
agradece aos colegas, que acreditaram e participaram das campanhas,
contribuindo para um Natal mais alegre e solidário.

Feliz Natal
Chegamos ao fim de um longo ano, onde foi
necessário muito esforço, paciência e dedicação.
Logo iniciaremos um novo ciclo, quando será possível
renovar nossas energias, planejarmos nossos
objetivos, e enfim irmos em busca de nossas
realizações. Esperamos que em 2014 nossas ações
contemplem união, parceria comprometimento,
e que sejamos um todo (empresa e colaboradores) no sentido pleno,
contribuindo para o alcance dos objetivos e harmonia. Para demonstrar o
agradecimento aos colaboradores, a empresa presenteou a todos com um kit
de Natal! E gostaria ainda de desejar a todos, incluindo seus familiares um
2014 repleto de prosperidade e paz!
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