INFORMATIVO DO CONORTE
05 de junho de 2005

DOAÇÕES
O Conorte doou coletes para o treinamento da Equipe Juvenil do SPORT
CLUBE CRUZEIRO. Uma ação de
Responsabilidade Social de nossa
empresa.

QUADRO
DE AVISOS
A Navegantes disponibilizou para seus colaboradores, no local do
banco de reservas, um
quadro para expor os
informativos e deixar
todos a par dos acontecimentos da empresa.

CAMPANHA
DO AGASALHO

DIA DO TRABALHO

Com a parceria do Big e
Nacional, o Conorte já
está arrecadando muitos
agasalhos. Obrigado e
continuem doando!!!

Homenagem da empresa
Navegantes e Conorte a todos
os seus colaboradores pelo
D i a d o Tr a b a l h a d o r .
Parabéns!!!!

TREINAMENTOS
Já começaram os treinamentos realizados no Conorte. O primeiro módulo é
Qualidade no Atendimento para Fiscais,
Motoristas e Cobradores.

NOSSA SENHORA
DOS NAVEGANTES
Encontra-se no Jardim da
entrada principal da empresa,
uma linda escultura da Nossa
Senhora dos Navegantes, sua
padroeira.

No dia 24 de abril
aconteceu a palestra
com o tema “Trânsito
Seguro”. Os agentes
Caio e Norberto, da
EPTC, apresentaram
dicas de comportamento seguro no
trânsito.

CONORTE
NAS ESCOLAS

Palestra SIPAT 2005

Um grupo de 50 crianças
da escola Ernesto Tochetto
estiveram visitando a garagem da empresa Sopal no
dia cinco de maio. Receberam um brinde, folder e dicas
de comportamento seguro.

CAMPEONATO 1º MAIO
AUDITORIA
Primeira Auditoria de Manutenção ISO
9001:2000. Auditor: Gilmar Rambo.

A diretoria parabeniza a todos os
atletas que participaram do
Campeonato do dia 1º de Maio,
bem como as famílias dos mesmos
que lá estiveram, mas em especial
ao time do Parque dos Maias, por
sua 2ª vitória consecutiva.

PALESTRAS SOPAL

NORTEANDO
RUMOS
A Nortran está proporcionando um espaço de
desenvolvimento para os filhos dos colaboradores e alunos da
escola Lauro Rodrigues, que visa a capacitação para o mercado
de trabalho. De 18 de abril a 14 de maio os jovens realizaram um
curso de informática no Telecentro e participam de encontros
semanais onde refletem e planejam seu futuro profissional. É a
Nortran inovando e investindo na Responsabilidade Social!

A Sopal iniciou seus treinamentos internos com seus
colaboradores, e a primeira palestra abordou o tema: "Valorização
Familiar - Relacionamentos", que tem como objetivo
esclarecer valores, conceitos e preconceitos sobre
a família atual, provocando o
debate sobre a importância da qualidade na
estrutura familiar.
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