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Solidariedade

Dia do
Motorista
No dia do motorista
foram realizadas
ações educativas nos
principais corredores
de Porto Alegre, foram
distribuídos folders e
cartões a todos os
motoristas do transporte coletivo. A ação faz parte da Campanha de Redução de Atropelamentos nos Corredores de Ônibus
e tem como objetivo conscientizar motoristas e pedestres a
transitarem de forma segura nos corredores. Participaram do
evento agentes da EPTC e representantes dos consórcios
STS, Unibus e Conorte.

Qualificação dos Terminais
No mês de junho realizamos a
pesquisa de Melhorias nos Terminais. Foram levantadas as
prioridades e os pedidos serão
atendidos gradativamente, de
acordo com as possibilidades. A
partir desta edição, apresentaremos as melhorias realizadas.
Neste mês o terminal IAPI foi
contemplado com um banheiro
exclusivo para colaboradores e
também com uma nova
geladeira.

Neste ano a campanha do agasalho beneficiou a paróquia Santo
Inácio de Loyola com 396 peças e a Associação das Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul, com 445 peças. As entidades atendidas
situam-se nos bairros Humaitá e Vila Farrapos.

Parabéns

No dia 09 de julho comemoramos o
sexagésimo primeiro aniversário do
nosso gerente Sr. Daciano Tavares. O
colega sexagenário nos brindou com
duas tortas. Além do Daciano, cumprimentamos os colegas que aniversariantes do mês: Alice, Shaiane, Cira,
Valdir e Nilso.
Cenário montado, olhos atentos,
tensão nervosa e finalmente
alegria. Foi assim que os colegas
do escritório assistiram o jogo
Brasil x Gana, cujo placar final foi
3 x 1 para seleção brasileira, pena
que existia a França de Zidane no
caminho...

Prêmio QRS

Elogio

No dia 04 de julho a Nortran recebeu o Troféu Bronze do
Prêmio Qualidade RS 2006 .
É um reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Equipe
na busca da melhoria continua do Sistema de Gestão Nortran.
Em comemoração ao prêmio foi realizado um almoço no dia 7
de julho.

Através do SIRC, o colaborador Jefferson
Tavares Vieira, cobrador da nossa empresa, foi
parabenizado pela educação, simpatia e atenção dada aos clientes. Segundo relato da cliente, Vieira após receber a passagem agradecia
de forma carinhosa a cada um. Que seu profissionalismo nos contagie. Parabéns Jefferson.
Os canais de comunicação que se têm com a
empresa servem também para elogios e
sugestões, como este caso.

Curso da CIPA

Falecimento

No mês de julho dois colegas da Nortran faleceram.
Adilson Godarth da Silva,
Arrecadador, no dia 15 e
Gilberto da Silva, Motorista,
no dia 19. A equipe lamenta
com pesar estas importantes
perdas.

Copa do Mundo

Diretor do Conorte recebe
homenagem no 8º aniversário do
20º Batalhão de Polícia Militar.

Conorte nas Escolas

A Escola Municipal Vereador
Antônio Giudice, localizada no
bairro Humaitá participou do
programa Conorte nas Escolas, na
garagem da Sopal. Clientes da
linha B25 Arroio Feijó / Humaitá,
os alunos ficaram encantados com
o dia-a-dia da empresa, demonsFoi realizado no mês de julho o trando através de desenhos o que
treinamento de 20 horas da Gestão da mais chamou atenção.
CIPA 2006/2007 na empresa Sopal.
Nossos CIPEIROS aprenderam com
o Sr. LUCIANO MILER da PAAR
Consultoria as responsabilidades da
CIPA, bem como os riscos ambientais, prevenção de incêndio,
primeiros socorros, dentre outros.
Exercícios práticos nas dependências
da Empresa e no terminal Parque dos
Maias, focalizaram segurança e saúde do trabalho.
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