05 de janeiro de 2015

Transporte Coletivo Seguro
Em 2014 a equipe do Fórum
Transporte Coletivo Seguro
obteve ótimas conquistas,
como a participação constante
da policia civil nas reuniões e a
inclusão de representantes do
Tribunal de Justiça. Graças à
cooperação de todos, incluindo
motoristas e cobradores, o
número de assaltos caiu,
conforme mostra o gráfico.
Em 2015 as ações do CONORTE junto aos órgãos de segurança, Brigada
Militar e Polícia Civil, permanecerão constates para que assim o índice de
assaltos continue em queda.

Campanha Zero Acidentes

20 Anos de Navegantes

Os funcionários Valdoni Rodrigues Lemos e Jorge Marino da Rosa Porto
foram presenteados com um almoço com os Gerentes, uma cesta de café da
manhã, um final de semana na serra com acompanhante e uma placa
comemorativa pelos 20 anos de empresa.
Alice D'Avila - Gerente Administrativa

Festa de Natal das Crianças

A Campanha Zero Acidentes foi realizada com êxito! O Conorte agradece a
todos os voluntários que participaram, nosso obrigado as equipes da
SOPAL, NORTRAN, NAVEGANTES, EPTC e aos motoristas que aderiram a
campanha, vocês são os responsáveis pelo sucesso desta campanha!

O CONORTE DESEJA A TODOS UM ÓTIMO
Agradecemos a todos que participaram da Festa de Natal das Crianças
Navegantes.
Tivemos como atrações brincadeiras, brinquedos, brindes e deliciosos lanches.
A energia dos nossos funcionários voluntários se fez presente, tornando essa
festa um verdadeiro sucesso!!!

PA 6 DESENVOLVIEMENTO DE
NOVOS LÍDERES

Mais um Ano que se Encerra...

Fatos sobre o Ebola
A Nortran realizou o curso
de desenvolvimento de
novos lideres com objetivo
de qualificar as equipes da
empresa. Conteúdo
Programático, Histórico da
Liderança na Nortran,
Organogramas / Novos
Líderes Nortran,
fundamentos do SGN, Leitura e reflexões “O Monge e o Executivo”:
Liderança (“Problemas e Soluções dos Líderes”, Liderança e
Relacionamento Interpessoal - Comunicação e Feedback, Trabalho em
Equipe.), Combate ao Assédio Moral, Documentação Gestão de Pessoas,
Processo Seletivo, Avaliação de Desempenho, Administração de Pessoal.
O curso teve 8 encontros, com carga horária de aproximadamente 14
horas, Psicólogas facilitadoras Daisy Linke, Dariane Nunes e Débora Freitas
formando 12 novos líderes da empresa.

O dia 19 de dezembro foi um dia diferente pela grande
movimentação na garage. A empresa ofereceu aos seus
colaboradores o tradicional Chester, como forma de presentear e
agradecer aos colaboradores por todo o empenho e dedicação
dispensados ao longo de 2014. A diretoria, gestores e colaboradores
do setor administrativo acolheram a todos no evento.

“2015” UM NOVO ANO!
Os fogos anunciam a chegada de um novo ano.
É hora de refazer seus sonhos
ainda não realizados e acreditar que
é possível concretizá-los.
Aprender com os erros do ano que
está terminando e brindar o ano
novo que está se anunciando.
Desejamos a você um ano repleto de amor, saúde e prosperidade.
Feliz Ano Novo!
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