05 de maio de 2014

Navegantes no PGQP

Campanha do Agasalho 2014
Entre os dias 05 de Maio e 31 de Julho acontecerá a
Campanha do Agasalho 2014.
Veja onde você pode fazer suas doações: BIG,
Nacional e Maxxi Atacado Zona Norte, Supermercado
Carnetti e Unisuper Sorriso.
Participe! Abrace esta ideia.
Doe um Agasalho!

Cerimônia de Reconhecimento PGQP

No último dia 25/04/2014 a Auto Viação Navegantes foi
homenageada pela participação no Sistema de Avaliação da
Gestão 2013. A Cerimônia do Comitê Setorial de Transportes
- PGQP aconteceu no Auditório 1 – SETCERGS. A
Navegantes foi representada pelo Gerente Geral João
Geraldo Bohn. Este reconhecimento demonstra que a
Navegantes está comprometida com a Gestão da Qualidade.
Parabéns a toda a equipe que de alguma forma contribuiu
para atingirmos mais essa conquista

Páscoa Navegantes 2014

No dia 25 de abril, o CONORTE recebeu o troféu de
reconhecimento pela participação no Sistema de
Avaliação da Gestão (SAG) 2012 do Programa Gaúcho
da Qualidade e Produtividade (PGQP RS). O CONORTE
agradece a todos os seus colaboradores pela
contribuição na melhoria de nossos resultados.

Nova Colaboradora
A Assistente Social Alice Clasen agora faz parte do Conorte!
Ela será responsável pela assistência social do Conorte e das
empresas SOPAL, NORTRAN e NAVEGANTES. Seguem
horários de atendimento conforme empresa:

Se gunda
Te rça
Quarta
Quinta
Se xta

SOPAL e CON ORTE
08:00 às 12:00

N ORTRAN
14:00 às 17:00
14:00 às 17:00

N AVEG AN TES

08:00 às 12:00

14:30 às 17:00

Páscoa é tempo de renovação, tempo de rever tudo que
está sendo feito e se não estiver bem feito, melhorar. Cada
um de nós temos a oportunidade de mudar a realidade de
outras pessoas e muitas vezes não o fazemos.
A Navegantes, através de sua equipe,
busca ajudar a melhorar a realidade de
muitas pessoas.
No último dia 17/04/2014 e equipe da
Navegantes fez a entrega de 120 cestas de
páscoa na Colônia de Pescadores Z5, na
Ilha da Pintada.

Fica aqui o agradecimento a todos os
amigos e funcionários que de uma forma
ou de outra colaboraram para que essa
ação acontecesse.

08:30 às 12:00

13:30 às 19:30
08:00 às 12:00

É Páscoa...

Medidas de Prevenção contra gripe
* Ao espirrar ou tossir, não contamine suas mãos. Use
um lenço descatável ou a dobra do cotovelo.
* Lave as mãos várias vezes ao dia ou use álcool gel.

Durante três dias recebemos a visita da Don Morello
Chocolates de Gramado, que realizou a Feira de Páscoa,
com venda de produtos aos colaboradores. Ao término da
feira três cestas foram sorteadas, onde foram
contemplados: Daniel Moreira, Luís Soares e Pedro Citto.

* Em casa, no colégio ou no ônibus: abra as janelas e
deixe o ar circular.

Em comemoração à data, a SOPAL ofereceu um mimo
aos colaboradores administrativos, tornando a Páscoa
ainda mais doce. Agradecemos a todos que prestigiaram o
evento e parabenizamos os ganhadores.

* Evite contato próximo com pessoas doentes.
* Não compartilhe copos, talheres e alimentos.
* Evite tocar seus olhos, nariz ou boca, sem antes lavar as
mãos.

PA 4 Benchmarking Concedido
A Nortran concedeu Benchmarking à
formanda em Administração de
Empresas no Centro Universitário IPA
Caroline Breitenbach, foco em “ações
de responsabilidade ambiental
realizadas em empresas de transporte
coletivo da região metropolitana de
Porto Alegre”. Caroline participou da
semana da XIX SIPAT Nortran realizando a pesquisa com os colaboradores
sobre as ações de responsabilidade ambiental da Nortran.

CIPA - Gestão 2014/2015
No dia 30 de abril aconteceu o pleito da CIPA Gestão 2014/2015. Ao todo, foram onze
colaboradores inscritos e o resultado da apuração
conforme quadro abaixo:
Colocação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

Nome
Nº de Votos
Márcio Campos
72
Paulo Gadea
66
Reinaldo da Cunha
64
A comissão eleitoral registrou o total de 520
Márcio Machado
53
empregados votantes, sendo apurados 514
Clóvis Flores
47
votos nominais, 3 votos em branco e 3 votos
Erickson Soares
41
nulos.
Rodrigo Gomes
40
Alexandre da Silva
36
Josué Godoy
35
Reni da Silva
32
Paulo Vargas
28

Na ocasião, a empresa fez a distribuição de
bombons aos colaboradores, desde o início da
operação, em homenagem ao Dia do Trabalhador.
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