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Conorte nas Escolas
No mês de maio foi
retomada a ação Conorte
nas Escolas. A Escola
Vinte de Setembro foi a
primeira a participar da
iniciativa que visa à conscientização de estudantes para a responsabilidade sócioambiental.

NOSSAS CRENÇAS

Missão

Transportar pessoas com qualidade,
satisfazendo as expectativas de nossos
acionistas, clientes e colaboradores.

Sala de Treinamento

Terminal Humaitá

Entre os dias 1º de maio
e 30 de junho acontecerá
a Campanha do Agasalho 2007
Participe!

No ultimo mês foram
realizadas várias benfeitorias no terminal, com o
objetivo de fornecer maior
conforto e segurança
para os nossos colaboradores e clientes.

PA 4 - Jovens Aprendizes
A empresa Nortran contratou 18 Menores Aprendizes que estão realizando o
Curso de Reciclagem de Computadores
no CESMAR - Centro Social Marista.
Estes jovens são familiares de colaboradores e oriundos da comunidade que
participaram do Curso Norteando
Rumos - Tornando-se Profissional, oferecido pela Empresa.

PA 3 - Produtividade Operacional
Operação Ar Puro 2007
Foi realizada atividade de sensibilização Ar Puro para mais cinco motoristas.O responsável pela atividade é o
Gerente de Manutenção Odairton.

PA 6 Ouvidoria

No workshop de 30 de
abril foi lançado oficialmente a Ouvidoria Nortran.
A Ouvidora que estará
recebendo os colaboradores é a Consultora
interna Andréa

A Nortran realizou a XII SIPAT
de 30 de abril a 04 de maio.

Rumo à capacitação de seus colaboradores a Auto Viação Navegantes
inaugurou dia 20 de abril sua Sala de
Treinamento. O objetivo desta sala é
proporcionar a você, nosso colaborador, cursos, palestras, eventos e métodos que ajudem toda nossa equipe
desempenhar um melhor trabalho. O
novo local é equipado para 30 pessoas
e fica próximo ao almoxarifado.

Responsabilidade Social

Nossa responsabilidade com
a comunidade está enfatizada
nos princípios da empresa. È
por isso que no dia quatro de
abril a Escola de Educação
Infantil Humaitá recebeu a
visita do nosso Supervisor
Operacional João Bohn, onde
foram entregues doces para a
festa de Páscoa, realizada
todos os anos na escola.

Novos setores na Navegantes:
Assessoria da Qualidade e Serviço Social
Visando o bem estar de seus colaboradores e melhor atender
suas necessidades a Navegantes criou dois novos setores para
melhor atende-los. O Serviço Social, que será coordenado pela
Assistente Social Clarice Ely da Silva, com atendimento todas as
quintas-feiras, e a Assessoria da Qualidade, sob a responsabilidade da Assistente Daiana Silvestre.

Homenagem
Simbolizando gratidão e reconhecimento, a Sopal realizou uma homenagem ao Sr.Edegar Rolim, colaborador que ao longo de trinta e seis anos
dedicou-se de forma responsável e dedicada à empresa.
Acompanhado de sua esposa, a Sra. Clotilde da Rocha Rolim, Edegar
recebeu uma placa como forma de eternizar este momento. Reforçando
sua tendência poética, o colaborador leu uma mensagem como forma de
expressão a este novo caminho que se apresenta. Eis um pequeno trecho:
“Vivam vocês que labutam
e com seus trabalhos lutam
para, na vida, crescer.
Viva o tanto que alcançamos
pois com ele comprovamos
que vale a pena viver!”
(Milton de Souza, 1996)

Saúde

Ao Sr. Edegar e
sua família, ficam
nossos agradecimentos e votos
de felicidade na
trajetória que se
inicia.

Visando promover a prevenção de doenças, bem como
a democratização das informações do plano de saúde, a
Central Médica Carlos Chagas disponibilizou uma equipe
para atendimento na empresa no dia do pagamento de
março. Além do esclarecimento de dúvidas, os colaboradores retiraram suas carteirinhas e fizeram os exames de
glicose e pressão arterial.

Para as Mães

“Se Deus criasse uma equipe, com certeza
colocaria alguém especial para comandá-la. Alguém que tivesse em seu
currículo, criatividade, solidariedade, não fosse egoísta, participativa, que
agisse com emoção sem perder a razão, e que principalmente, não fosse
individualista. Esta pessoa seria a mãe! Alguém que soma, transpõe barreiras,
luta, chora, sorri, mas faz de todos nós, vencedores!" (Denise Luchina)
Uma homenagem da SOPAL a todas
as mães, e em especial, a nossa
assistente social Aline de Almeida, que
merece duplas felicitações pelo
nascimento de Luíza e Rafael, no dia
sete de abril. Felicidades e sucesso a
nova constituição familiar!
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