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Dia do Motorista
Nossas Crenças
Política da Qualidade

Homenagem Dia do Motorista

Capacitar pessoas e
desenvolver líderes
em busca da melhoria
contínua da organização.

Convênios
e Benefícios

Homenagem da EPTC, no Paço Municipal, aos motoristas das empresas do transporte coletivo. Os motoristas Luis Otavio Ferreira, Protásio de
Souza Bueno e Osmar Melo da Silva foram os nossos representantes.

A Associação de Moradores Vovó Nair
homenageou os colaboradores com salgados e doces no terminal
Chácara das Pedras.
Curso de atendimento a clientes portadores de deficiências
e noções de primeiros socorros

No dia 30 de junho
foi realizada uma
pesquisa sobre convênios e benefícios
pelo setor de Serviço
Social, em breve os
resultados estarão
nos murais.

Com intuito de
valorizar os profissionais do volante a
Navegantes entregou, no dia 25 de julho, um
santinho de São Cristóvão e um cartão para
cada motorista. Contamos com a presença
do Diácono Prietto, que abençoou individualmente os cobradores, motoristas e seus respectivos carros ao saírem da empresa pela
madrugada. A comemoração ainda se deu
através de um lanche oferecido no horário da
largada dos ônibus.

Conheça a Navegantes Projeto de Integração
O motorista José Élson Pereira e o cobrador Leonardo Oliveira S.
Garcia foram os primeiros a participarem do projeto de integração
Conheça a Navegantes, lançado no dia 13 de julho, com
periodicidade quinzenal.

O curso foi realizado pelo SEST/SENAT,
habilitando 14 facilitadores internos. O objetivo é sensibilizar e capacitar profissionais
para conhecer, valorizar, trabalhar e multiplicar posturas de atendimento às pessoas
com dificuldades de mobilidade como idosos
e pessoas portadoras de deficiências.

PA 6 Qualidade de Vida / PA 9 Clientes

Gestão CIPA 2007/08

A empresa De Markus Imunizações foi contratada pela Nortran
para realizar serviços de desinsetização e desratização nas
instalações da empresa e nos veículos da frota. Visando preservar a saúde dos clientes e colaboradores, o serviço é sistematico,
com acompanhamento do SESMT e da Manutenção.

Aconteceu no dia 19 de junho a
posse da Gestão CIPA 2007/2008. O
evento também contou com a
participação dos componentes da
Gestão passada, que fizeram um
balanço do trabalho realizado.

Campanha do Agasalho

PA 10 Conselho de Herdeiros

PA5-Pré Auditoria - dias 23 e 24
de agosto. Será verificado o atendimento aos requisitos das Normas:OHSAS 18001-Segurança e
Saúde Ocupacional e ISO 14001 Gestão Ambiental.

Foi realizada a 1ª reunião
semestral do Conselho de
Herdeiros, cujo foco foi a avaliação do primeiro semestre.

O Centro Social Vida Humanístico e a Associação das Creches do
Rio Grande do Sul (ACBERGS) foram os últimos contemplados com
as doações da Campanha do Agasalho 2007.

Educação no Trânsito

PAI...

Uma palavra tão pequena

mas um significado enorme!
Reforçando seu compromisso
Ser
pai
na maioria das vezes tem
com a comunidade, a SOPAL
significado de herói, que tem super poderes,
realizou um trabalho de Educaé forte, é o melhor!! Os filhos sempre
ção no Trânsito no Centro Vida
esperam o melhor de seu pai, o melhor
Humanístico. O evento ocorreu
exemplo, por isso neste dia dos pais, a Sopal
no dia 20 de junho e contou com
homenageia os pais e pede um tempo!!!
a participação de aproximadaTempo, sim, tempo para seus filhos,
mente 100 (cem) crianças tempo para conversar, tempo para sair com eles,
atendidas pelo SASE (Serviço tempo para vê-los crescer, tempo para ser pai!!
Pai, perdoe seu filho, filho entenda seu Pai!
de Apoio Sócio-Educativo).
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