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PLANEJAMENTO
O planejamento, organização e controle da movimentação dos coletivos, bem
como das tripulações da
Navegantes, passam pela
competência e dedicação
deste abnegado grupo. Darci,
Paulo e Renato.

Campeonato Praiano 2005
VETERANOS - 3º lugar na competição
A diretoria da Auto Viação NaveDESTAQUE:
gantes parabeniza atletas e demais
membros da comissão técnica, pela
forma aguerrida com que disputaram
os jogos do campeonato praiano promovido pelo Sindicato dos Rodoviários, edição 2005.
Em especial, cumprimenta a equipe
de Veteranos, que conquistou um
Moreira Maldonado
brilhante terceiro lugar ao término da Sandro
Assessor Administrativo.
competição.

O 1º Workshop de 2005
contou com a participação
dos setores, para melhor
atendimento ao colaborador.
O SAD distribuiu os brindes
referentes à pontuação
obtida em 2004. No Workshop de abril, será iniciada a
divulgação da pontuação de
2005.

A colaboradora Letícia era
só sorrisos no chá do bebê
Leonardo. Veio também
compartilhar a alegria da
maternidade a colaboradora
Reunião de Conscientização
Elisandra com o filho Lucas.
da Parceiros Voluntários
A Parceiros Voluntários busca promover, ampliar, e organizar o
trabalho voluntário voltado para o exercício da cidadania. O voluntário
deverá exercer atividade em uma organização social sem ter qualquer
vínculo empregatício, obrigação de natureza trabalhista, previdenciária
ou afim, disponibilizando, apenas, sua vontade, tempo e conhecimento.
O programa Voluntariado Empresarial que enfoca a questão da Responsabilidade Social, oportuniza as empresas colaborar com a sociedade, promovendo melhorias na qualidade de vida da população.

Sopal 39 anos
Na busca por um trabalho
perfeito, se trilha um longo
caminho, de altos e baixos,
de decepções e esperanças,
mas nunca de desistência.
São 39 anos buscando no
transporte coletivo urbano o
melhor para seus passageiros, e com isso traçar a
mesma direção, o mesmo
caminho.
Parabéns a todos os
colaboradores!

Programa
Futuro Motorista
Com as promoções de cobrador
para motorista em
2004, a Empresa
prova, mais uma
vez, o quanto investe no funcionário, sabendo que o
retorno será um
trabalho competente e responsável.
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