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Ação de Natal Navegantes

Campanha Zero Acidentes

No dia 22 de dezembro foi finalizada a Campanha Zero No dia 26/12 o Papai Noel visitou a Creche Vitória para
Acidentes de 2017! Além dos voluntários das empresas SOPAL, NORTRAN e entregar os brinquedos arrecadados na campanha de
NAVEGANTES, tivemos também a participação da equipe de Educação para Mobilidade da Natal.
EPTC. O MOB agradece e parabeniza a participação de todos, inclusive as tripulações que
A criançada se divertiu com o bom velhinho!
de forma consciente colaboraram nesta campanha. Em 2018 tem mais!!!

Parabéns Jaqueline, ganhadora da Cesta de
Natal e obrigado aos funcionários que participaram
da nossa campanha.
Ano que vem tem mais!!!
Que venha um 2018 de muita saúde, paz e
prosperidade!!!
Parabéns!

Homenagem por tempo de empresa
Feliz Ano Novo!

Em dezembro realizamos uma confraternização para homenagear os funcionários que
completaram 10 e 20 anos de empresa.
10 Anos
André Felipe de Andrade Arnt
Igor Tiago Koch Menezes
Jaime de Assis Borstmani Muller

20 Anos
Juarez Camargo Abadi
Luiz Vater de Freitas
José Derli Bonelli
João Carlos da Silva Rocha

Parabéns!

Workshop de Encerramento do
Ano 2017

2018 Será o Ano da Solidariedade

Aconteceu no dia 19/12/2017 o evento de entrega do Kit de
Ao longo de décadas de existência, a empresa
Final de Ano com a participação das Unidades de Negócios da Nortran: Operacional, TI, buscou engajamento em causas sociais dentro da
SESMT, Serviço Social, DH e DP, que realizaram as ações de reconhecimento dos comunidade onde atua.
profissionais com ZERO ocorrências em 2017; atualizações de foto cadastral, endereço,
Recentemente, conheceu o trabalho da Ação Social de Fé – Investindo em Vidas, que fica
telefone e e-mail; agendamento de cursos; entrega de certificados; pesquisa de clima na Vila Elizabeth.
organizacional; orientações de saúde e segurança no trabalho.
A Ação Social de Fé possui dois tipos de trabalho: primeiro, que é o fornecimento de
refeições e atividades no turno inverso da escola regular. Nesse formato, as crianças ficam
com suas famílias e possuem atividades durante o dia na sede da entidade e no turno da
noite, retornam as suas residências.
O outro trabalho, acolhe na forma de Casa Lar e abriga dezenas de crianças – de zero a
dezessete anos e onze meses de idade - que são acolhidas após serem retiradas de suas
famílias biológicas por maus tratos.
E a partir de janeiro, a SOPAL adotará essas crianças, estando presente nas atividades,
proporcionando momentos de lazer e afeto a quem mais precisa.
E gostaria de contar com o apoio da maior parte de funcionários. Seja com a doação de algo
que você tenha sobrando na sua casa ou até mesmo, a doação do seu tempo para que essas
crianças possam se sentir queridas e amadas.
Então, prepare-se, ao longo de 2018 você poderá contribuir!

Parabéns a
todos pelo
sucesso do
evento!!!

Feliz Ano Novo!!!

Parabéns Nortran!
Agradecemos aos Funcionários e suas Famílias pela
trajetória de sucesso nas conquistas da Nortran ao
longo desses 34 anos.
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