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A Campanha do Agasalho
continua durante o mês
de julho no Big, Nacional
e Maxi Atacado.
Participe!

Nossas Crenças
Princípios e Valores
- Crescimento e Rentabilidade do
Negócio;
- Cliente, nosso maior Patrimônio;
- Colaboradores Qualificados e
Motivados;
- Ética e Respeito;
- Interação com a Comunidade e o
Meio Ambiente;
- Parceria com os Fornecedores.

Conorte nas Escolas

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador
Antônio Giúdice foi a
segunda a participar do
Projeto na Navegantes.

Campanha do agasalho
A campanha do agasalho já beneficiou 23 instituições.
Foram doadas mais de 13 mil peças de roupas.

Terminal Leopoldina
O Terminal
Leopoldina passou por reformas e pintura.

Dia do Motorista
Dia 25 de julho é dia do Motorista.
Nossa homenagem à você colaborador, por este dia,
e por todos os outros em que passa transportando
nossos clientes para seus diversos destinos.

Parabéns.

Entidades beneficiadas com as peças
arrecadadas nos ônibus da Navegantes:
- Creche Geração Amanhã, localizada no
bairro Humaitá;
- Associação Comunitária de Mulheres; CO Mulher Liberdade, localizada no bairro
Navegantes;
- Associação dos Amigos Artesãos e
Pescadores da Ilha Pintada, bairro Ilha da
Pintada.
Programa 5s

No dia 31 de julho
será realizada
a eleição para
escolha do
Representante dos
Colaboradores.

No mês de junho
foi realizada a
primeira avaliação
do Programa 5S
nos setores da
manutenção e
administração.

Eleições CIPA
PA5 Benchmarking Concedido

No dia 31 de maio, 785
funcionários elegeram seus representante para a CIPA
Gestão 2007/2008 e para delegado sindical. Agradecemos a
importante participação de
todos e, especialmente, ao sindicato, que esteve presente
durante toda a votação.

A Nortran concedeu benchmarking
à empresa Sudeste. O foco da visita
foi: CIPA Prevenção de Acidentes.
PA 6 Curso Interpretação
Sistema Integrado de Gestão

Foi realizado pelo instrutor Dayan
Deste o curso gerenciamento de
auditoria e interpretação da OSHAS
18001 - Gestão de Segurança e
Saúde Ocupacional, ISO 14001
Gestão Ambiental, integradas com
a ISO 9001:2000.

PA 9 Foco no cliente
A Sabrico, representada pelos Srs. Sérgio de Souza e Celso
Bergamim, apresentaram à Diretoria do Conorte os modelos de
ônibus Rota Volkbus.

Campanha do Agasalho

Vacina contra gripe

A SOPAL já realizou a
entrega de parte das doações
na Igreja Nossa Senhora do
Caravagio e no Centro Social
“O Samaritano”, instituição
apoiada mensalmente pela
empresa através da doação
de leite às crianças e adolescentes que residem no abrigo.

No dia do pagamento de maio
aconteceu a vacinação contra a
gripe, na qual 82 funcionários e
dependentes foram imunizados.
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