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Campanha e Feira de Páscoa
pela Primeira Vez

Procurando engajar os colaboradores em
suas ações sociais foi criada uma campanha de Páscoa onde os funcionários da
Navegantes contribuíram com guloseimas
diversas. As doações juntamente com uma
contribuição da empresa foram entregues
para 134 crianças da creche/sase Pampa,
situada na Vila Farrapos. Os pequenos
receberam os voluntários da Navegantes
com a apresentação de uma peça de teatro.
Para incentivar as doações foi sorteada uma
Cesta de Páscoa entre os contribuintes, a
ganhadora foi a Assistente Social Cláudia.
Além da Campanha, também foi realizada
uma feira de Páscoa com Chocolates “Do Parke”, com preços mais
acessíveis e facilidades de pagamento. A “Do Parke” também sorteou uma
cesta de Páscoa entre os clientes. O ganhador foi o colega Silas

Parabéns às mamães pelo seu dia.

Benchmarking
Empresários de Santa
Maria estiveram no
Conorte, no dia 14 de
abril, para conhecer o
sistema de gestão do
consórcio.

Entre os dias 1º de maio e 30 de julho
acontecerá a Campanha do Agasalho 2009.
Veja onde você pode fazer suas doações:
Big, Nacional e Maxxi Atacado Zona Norte
- maio, junho e julho
Shopping Lindóia – maio, junho e julho
Nos ônibus do Conorte - junho

Participe!

PA 5 Resultado da 3ª Auditoria Externa
de Manutenção da Recertificação
da ISO 9001:2000
Conforme o relatório
do auditor João
Vinhas, o Sistema de
Gestão da Nortran tem
maturidade adequada
para o período de 4,5
anos de certificação na
ISO 9001:2000.
Foram identificadas duas não conformidades referentes ao controle de
cópias físicas de documentos e ao tratamento de ações preventivas.
Agradecemos a colaboração de todas as equipes na fortificação do
Sistema de Gestão Nortran.

PA 4 Conorte nas Escolas
A ação Conorte nas
Escolas realizada pela
Nortran com a Escola
Osvaldo Aranha teve a
participação de 44 alunos, 4
professoras e a secretária da
qualidade do Conorte,
Cristina Braga.

A todas as Mamães
a homenagem
da Nortran
neste dia especial.
Parabéns!

Conheça a Navegantes dá Uma Nova Visão
da Empresa aos Colaboradores
O grupo que participou no dia 02 de abril foram os motoristas Avigliano e Jorge
G., cobradores Lourival e Santiago e o lavador Jonatas. Segue depoimento do
dos participantes: “O dia foi muito proveitoso. Esclareceu dúvidas, e pudemos
adquirir conhecimento da parte interna da Navegantes. Trabalhei tempos com a
gestão anterior e as informações só eram
nos repassada quando tudo já estavam em
funcionamento, éramos os últimos a saber.
Agora não, tudo que vai acontecer ficamos
sabendo bem antes. Foi muito boa a
oportunidade de poder falar com o gerente
da nossa área e também ver como nosso
patrão está administrando a empresa.”

Alerta de Segurança

MÃE
deu-me a vida,
ensinou-me a
vivê-la,
dos problemas,
resolvê-los;
Muitas vezes,
além de mãe,
foi pai, amiga,
Companheira,
ouvinte;
Mãe tem mãos fortes, segura nossas
mãos, nos ensina a caminhar, nos
mostra os caminhos, e sofre quando
tem que soltar nossas mãos para
seguirmos nosso caminho.
Mãe tem joelhos fortes, que se
dobram em oração para nos proteger;
Mãe tem muitas lágrimas, chora
nossos sucessos e nossas tristezas;
Mãe tem braços enormes, que estão
sempre abertos para nos esperar seja
em qualquer situação e uma alma
grandiosa pois sempre encontra algo
para nos confortar, palavras certas
nas horas certas que muitas vezes
não entendemos; que DEUS abençoe
este ser tão pleno dedicando um
pouquinho de seu dia para protegê-la
porque ELA dedica uma vida inteira
por nós;
Homenagem da Empresa SOPAL
para todas as mães!

Solicitamos atenção redobrada com a velocidade dentro e fora dos corredores, visto que o
nosso índice de quedas e atropelamentos se
elevaram no decorrente mês.
Informamos também que a EPTC em breve
estará realizando a operação com o radar
móvel nos corredores.
Solicitamos também atenção especial com os
adiantamentos de horários nos terminais bairro
e centro, visto que a tolerância conce-dida não
pode se tornar um hábito diário!
Contamos com a sua colaboração.

Seminário
A Sopal participou do I
Seminário de Qualificação
das Pessoas com Deficiência, realizado no dia 24
de abril na PUC, em Porto Alegre. O encontro
reuniu mais de 400 pessoas de empresas e
órgãos públicos ligados aos direitos dos
deficientes, ong´s, MEC, DRT, dentre outros.
O objetivo do Seminário foi levantar ques-tões
e buscar soluções quanto à aprendi-zagem e
qualificação dos PcD´s no mercado de
trabalho. Além de apresentar dados atuais
sobre a legislação de cotas. A participação
neste evento é mais um tijolo na construção do
Projeto de Inclusão Social da SOPAL.

Cheguei!!!
Para alegria do papai Marcio
Vinicius S. de Campos, no dia três
de abril, nasceu seu filho Fernando
Kanowalow de Campos, com
3,450kg e 48 cm. Parabéns!!!
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