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Solidariedade
Os colegas da Navegantes
promoveram uma lista entre
os funcionários objetivando
obter recursos para comprar
um rancho, doado ao colega
Wilson da Rosa, que encontrava-se em sérias dificuldades financeiras. Os mentores
da lista arrecadaram as colaborações, compraram os mantimentos e
foram pessoalmente entregar os gêneros alimentícios ao colega, que
é responsável pelo sustento da família.

Curso de CIPA
A Navegantes promoveu curso
de Cipa aos cipeiros da gestão
2006/2007. O curso foi ministrado
sob a batuta do professor Márcio
Padilha e foi de vital importância
para três colaboradores que até
então não tinham conhecimento de
Cipa. Para os veteranos foi uma excelente reciclagem.

Destaque
Neste mês destacamos
nosso colega
Jorge Luiz Slobodaniuk.
Sua função na empresa
é Auxiliar de Escritório.

DESTAQUE
Conquistar o Troféu Bronze do Prêmio
Qualidade RS 2006 tem sabor de união,
de recompensa, de quero mais.... enfim
de vitória. Muito obrigada pela contribuição de cada um e parabéns pela qualidade das atitudes de todos. Congratulações à Equipe Nortran e Parceiros.

A Norma, Nortenho, Nortex e
Nortramóvel parabenizam a
Nortran por mais esta conquista.
Foram muitas horas de trabalho,
sabemos, mas valeu!!!

Exercícios

No workshop de 1º de junho, o COERGO promoveu a atividade “5
Minutos de Ergonomia”, com os colaboradores do setor administrativo. Com o objetivo de equilibrar a biomecânica do organismo,
compensando a sobrecarga proveniente do trabalho, as colaboradoras Renata e Karine, acompanhadas pela TST Carmem,
realizaram exercícios de alongamento e distensionamento. Os
resultados são: maior disposição no decorrer da jornada, alívio dos
stresse e menor índice de doenças osteomusculares. Também foi
realizada uma sessão de Ginástica Laboral, ministrada por professores dos SESC/Navegantes, com colaboradores da manutenção e
alguns de outras áreas que estavam prestigiando o evento.

A Sopal dá destaque a atitude do cobrador Márcio
Roberto Machado que durante o trabalho (linha
Agostinho/Cairú) achou uma carteira com dinheiro,
talão de cheque e cartões de crédito. Entregou ao
fiscal da linha e mais tarde ao dono. Além de cumprir com as normas da empresa demonstrou bom
caratér. Parabéns Márcio Roberto. É gratificante
para nós termos pessoas como você trabalhando conosco.
A Sopal participará do "Prêmio Nacional Profissional Modelo do Transporte Urbano 2006", promovido pela NTU e SEST/SENAT. O nosso representante é o motorista Simão Rodrigues, destaque em
seus 32 anos de dedicação ao transporte de passageiros. A etapa regional acontecerá em setembro.

Palestras

Iniciamos em maio palestras educativas e preventivas sobre “Os
Riscos do Álcool para a sua Saúde”, o objetivo é esclarecer que o
álcool é uma droga que causa dependência química e consequentemente um série de males a saúde, a convivência profissional e
pessoal. A empresa além de auxiliar está aproveitando para divulgar
a futura utilização do teste do bafômetro na garagem, projeto que
vem sendo utilizado em outras empresas do transporte coletivo com
muito êxito e com o objetivo de inibir a utilização do álcool associado
à jornada de trabalho.
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