INFORMATIVO DO CONORTE
05 de março de 2009

Conheça a Navegantes

Conorte nas Escolas
A ação Conorte nas Escolas está com as
inscrições abertas. Podem participar da
ação crianças matriculadas de 1ª a 3ª série
em escolas das Zona Norte de Porto
Alegre.
Fique atento
A partir do dia 13 de março as fichas
não serão mais comercializadas.

ATENÇÃO
Informamos que no dia 25
de fevereiro as linhas do
Conorte voltaram a circular
com os seus horários
normais, encerrando as
tabelas de verão.

Conorte Express
Informamos que o Conorte
Express está realizando a carga
de créditos de cartões
escolares em novo horário: de
segunda a sexta-feira,
das 10h às 18h.

Mulher!
Dia 8 de março é seu dia.
Viva a alegria.
Viva a diversidade.
Sorria, cante, dance.
Comemore a alegria
de ser MULHER!

uma oportunidade de integração

No mês de fevereiro foram realizados
dois encontros do Programa devido o
mesmo não ter ocorrido em janeiro. Vejam
os participantes e seus depoimentos.
Dia 19/02: cobradores Adalmiro (6105) e
Antunes (6319), motoristas Leonoel (5930)
e Cláudio (5771) e representando a administração motorista administrativo Diego.
Depoimento do Grupo: “Agradecemos a chance de poder
participar do programa e conversar com as outras áreas, pois
se percebe que todas funções da empresa dependem uma das outras. A
integração também é um ponto importante neste encontro, é bom saber que
esta iniciativa parte da Navegantes.”
Dia 26/02: Cobradores Luiz (5842) e
Rocha (6000), motoristas Breno (6144)
e Evanor (6110) e representado a
manutenção o almoxarife Cristiano.
Depoimento do Grupo: “Foi uma boa
oportunidades para conhecermos os
setores. Foi um evento diferente pois em muitos anos de Navegantes foi a
primeira vez que alguns de nós tivemos a chance de conhecer e entender
seu funcionamento. Aprendemos coisas novas e como melhorar no dia a dia.
Além disso, o Diretor Geral Carlos nos transmitiu muita confiabilidade”.
Para março, o conheça Navegantes será reformulado! Quando convidado
não deixe de participar, contamos com sua importante presença.
Atendimento na Administração de Pessoal

Para os colaboradores que tem dúvidas sobre os dados de seu contracheque o período de atendimento na administração de pessoal é de dois
dias úteis após a data do pagamento. Procure a Gerente de DRH Alice
ou alguém de sua equipe, Rúbia e Ademar.

Serviço Social

PA 5 Auditorias

PA 7 Fornecedores

Vem ai o
IV Encontro de
Fornecedores!
Data: 27 de março,
das 15h às 17h.
Local: Sala de
Treinamentos DH.
O objetivo do encontro de
fornecedores da Nortran é
promover a melhoria
continua na gestão dos
processos relativos aos
fornecedores, reforçar o
Sistema de Gestão
Nortran, os processos de
comunicação e avaliação
de fornecedores e divulgar
os resultados dos
indicadores pertinentes.

Nos dias 13 e 14 de abril de 2009
realizar-se-á a 2ª Auditoria Externa
Pós Recertificação ISO9001:2000.
Prepare-se!! Tenha o Manual do
Colaborador à mão.

Dica:
Política da Gestão “Transportar pessoas com
foco nos clientes, na melhoria contínua dos
resultados, na prevenção à poluição, no
cumprimento da legislação, na minimização dos
impactos socioambientais, no controle dos
riscos à segurança e à saúde ocupacional”.

PA 6 Foco no Colaborador
As Equipes de Controle
e Promoção da Gestão
Integrada ECGI´s,
Convidam a todos para
o 1º Unidia de 2009.
Será no dia 13 de março,
das 10h às 15h30min, noTerminal
Hospital/Iguatemi. Participe!!
Unidia é um “evento sistemático que ocorre
nos terminais do Conorte atendidos pela
Nortran, com o objetivo de unir pessoas para
melhorar o serviço prestado”.

O Serviço Social está de cara nova, Liana colocase à disposição dos colaboradores das 8h às 12h e
das 13h30min às 17h50min.
Não é preciso agendar horário pois estamos de
portas abertas para recebê-los. Estamos abertos a
sugestões. Apareça para conversar sempre que
precisar.

Todo cuidado é pouco
Março chegou!! E com ele todos os problemas de trânsito
que uma metrópole como Porto Alegre enfrenta: trânsito
lento, congestionamentos, filas duplas em frente às escolas,
mais crianças e adolescentes nas ruas em virtude da volta às
aulas, mais motoristas imprudentes e/ou imperitos nas ruas,
enfim, um Universo de possibilidades muito maior para se
envolver em acidentes. Segundo levantamento da EPTC, o
número de acidentes envolvendo ônibus aumenta de 20% a
35% em março, em relação aos meses anteriores. Em 2008 foram 128 acidentes
registrados em fevereiro. Em março este número subiu para 161.
Sabemos que o número de veículos circulando aumenta. E com isto queremos
alertar a todos que tenham mais atenção, mais tolerância e muito, mas muito mais
cuidado. TODOS SOMOS RESPONSÁVEIS POR ESTES NÚMEROS. Quem
sabe não fazemos de 2009 um ano diferente nas estatísticas da EPTC.
BOM RETORNO A TODOS!!
8 DE MARÇO

PA 6 Foco no Colaborador

Próximo Workshop no dia 30 de abril de 2009
Workshop é um “evento de promoção da Gestão Integrada
realizado nas entregas de VR. Conta com a participação
das Equipes de Controle da Gestão Integrada ECGI's,
Unidades de Negócio e parceiros realizando atendimento
especial aos colaboradores”. Participe!!

A SOPAL homenageia a todas as
mulheres e suas mais diversas formas
de ser e de amar!

“Mais do que ser brisa
E ondular searas e flores
Mais do que ser sol
E inebriar o mundo de mil cores
Acima do que já houve
Do que há e ainda houver
Está a bênção insuperável
Extasiante e inigualável
De ser tão somente MULHER!”
Maria Filomena Ferreira
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