INFORMATIVO DO CONORTE
05 de abril de 2008

Novo Gestor
Carlos Henrique Pereira assumiu a Direção
Geral da Navegantes no dia três de março.
“Em tempos de mudanças constantes em
nossas rotinas diárias, em que tecnologia e conhecimento formam novos conceitos, assimilar estas
novidades nos trazem um grande desafio. Esta
soma de vontade, persistência, dedicação e principalmente disciplina, faz com que as mudanças se
tornem sutis á nossa percepção no dia-a-dia.
A busca da qualidade contínua e novos padrões impostos pelos nossos
clientes, fazem com que nós tenhamos a capacidade de inovar e tornar nosso
am-biente de trabalho cada vez melhor, realizando um transporte de qualidade
com a satisfação de todos os envolvidos. Expresso minha gratidão em poder
trabalhar com todos que integram a Auto Viação Navegantes. Carlos Henrique
Pereira
Desejamos sucesso ao novo Diretor!
CIPA - Nova Gestão

Workshop
Nos dias 13 e 14
de março aconteceu
o II Workshop de
Usuários Wplex Gestão Operacional
de Transporte Urbano em Florianópolis SC. O Conorte esteve presente
representado pelo diretor Claudio Porto e gerente Marcus
Machado. O evento teve como objetivo conhecer as
atualizações do software e as novidades em tecnologia de
gestão de transportes.

PA 4 - Responsabilidade Social
Aconteceu em março a reunião de
encerramento do trabalho dos Jovens
Aprendizes do CRC - CESMAR, com
uma confraternização e distribuição
de brindes da empresa.
Na oportunidade pudemos fazer
uma avaliação geral sobre o curso.
O contrato teve duração de um ano com a participação dos jovens: Alecsandro Oliveira, Anderson
Eleodoro, Carlos Silva, Evania Hufferman, Flavia
Fagundes, Gilberto Silva, José Fabricio da Rosa,
Lauren Rosa, Luis Paulo Pereira, Maicon dos
Santos, Marcele Marques, Neimar Barbosa,
Osvaldo da Costa, Patricia da Silva, Rafael da Rosa,
Tais Valdirene dos Santos e William Guedes.

PA 6 - UNIDIA
No dia 14 de março
aconteceu o Unidia
Hospital. Compareceram ao evento 182
pessoas.

No dia 29 de fevereiro foram escolhidos os
novos representantes da CIPA. A equipe
eleita conta com 4 colaboradores. São 2
titulares e 2 suplentes, além de 4 representantes do empregador. A posse da nova
gestão ocorreu no dia 05 de março de 2008.
Representantes dos Empregados:
Titulares: Paulo Roberto da Silva Santos e
Pedro Régis dos Santos.
Suplentes: Cira da Silva Trindade e
Valnei Ferreira Torres

Representantes do Empregador:
Titulares: Antônio Édison Centeno e
Tailessa Malta de Oliveira
Suplentes: Rudinei Ferreira Leal e
André Franke Lemos

Conorte nas Escolas
Foi com muita alegria que a Navegantes recebeu os alunos da 2ª série
da Escola José Garibaldi, situada no
bairro Humaitá. Após o período de
férias o programa está de volta!!!!

CIPA
No dia 30 de abril realizaremos nas dependências da
empresa Sopal, a eleição da CIPA, gestão 2008/2009.
Convidamos todos os colaboradores à participarem,
votando no candidato de sua escolha nas urnas cedidas
pelo TRE. Veja abaixo os candidatos e seus números:
10- HUMBERTO
11- WOLLNEISTER
12- STEFANO
13- JAIME CABRAL

14- ELIANA
15- GELSON
16- ANDRÉ MOURA
17- REJANE

Dia da Mulher
No dia 8 de março a SOPAL não
poderia deixar de prestar sua homenagem as suas colaboradoras
que, mesmo sendo poucas, representam muito para a empresa,
presenteando-as com deliciosas
trufas.
Parabéns à todas!

18- JULIO
19- REINALDO
20- GIANCARLO
21- VENTURA

22- FERNANDO
23- RENI
24- FAGUNDES

Voluntários

O grupo CORAÇÕES
VOLUNTÁRIOS
organizou uma intensa
programação de atividades nas instituições
adotadas.
Foram realizadas duas visitas aos meninos do Centro Social O Samaritano,
uma delas em comemoração a Páscoa. Os funcionários voluntários
contaram histórias infantis, jogaram taco, brincaram de cabo de guerra,
pintura no rosto e outras atividades com a criançada, além de levar atenção e
carinho. O Lar de Idosos Louis Braille também recebeu a visita do grupo. Os
idosos deficientes visuais têm grandes histórias para contar, só necessitam
de pessoas dispostas a ceder um pouco de seu tempo para escutar. São
exemplos de superação e força de vontade.
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