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Ginástica Laboral
Com objetivo de melhorar a qualidade
de vida no trabalho a Navegantes
implantou a Ginástica Laboral. Os colaboradores das áreas da administração
e manutenção realizam exercícios de
alongamento e relaxamento. A atividade é coordenada pela professora de Educação Física Adriana Jaeger,
nossa Assistente Financeira/Contábil e pelo nosso colega Diego Xavier.

Dia do Motorista

Dia do Motorista
Já é tradição na Navegantes a Benção do
Diácono Prietto, da Paróquia São Geraldo, no
dia 25 de julho. A comemoração começou na
“largada” onde os motoristas e seus respectivos
carros receberam a benção e um lanche. O
Evento contou com a presença do Diretor Geral
Carlos Henrique, dos Gerentes Edison,
Domingos e João, e dos assistentes operacionais Abrelino e Leandro.
Ainda no mesmo dia,
no auditório da EPTC,
o nosso motorista Claudir
Balestrin foi homenageado
como destaque da empresa Navegantes.

Dia dos Pais

VEM AÍ MAIS UM MC DIA FELIZ!!!
Participe levando seus filhos de 06 à 12 anos.
Inscrições até o dia 15 de agosto na recepção.
PA5 3ª Auditoria Interna SIG

DoaPA5 Benchmarking
Concedido e Realizado

No mês de julho aconteceu a 3ª
Auditoria Interna SIG. Foram auditados
os processos:

A Nortran sediou mais um encontro dos Ouvidores do Rio
Grande do Sul. Este evento vem
ocorrendo mensalmente e tem
como objetivo a troca de informações e experiências sobre o funcionamento das ouvidorias nas
empresas, além da busca de fortalecimento do conceito e da atuação
das ouvidorias no nosso Estado.
Participaram do encontro
representantes da Nortran,
Univias, Grupo RBS e SEMAE.

PA 6 Conorte nas Escolas
No mês de julho, participou do Conorte nas Escolas a Escola Estadual Toyama.Tivemos a visita de 41 alunos e 2
professoras de 3ª e 4ª série que conheceram a empresa, assistiram palestras
sobre Trânsito e Meio Ambiente e no
final participaram de um lanche e
ganharam brindes.

PA 6 UNIDIA
Vem aí o Unidia Passo das Pedras
Dia 08 de agosto,
das 10h às15h.
Agende-se
E Participe!!!

Festa Solidária
O grupo Corações Voluntários, com o apoio da empresa, especialmente da
nossa gerente de RH Lisandra, realizou a festa JULINA
no Centro Social O Samaritano, no dia 19 de julho.
Além de brinquedos e presentes tivemos lanches típicos como "cueca virada"
feita pela Rejane, colega do DP, bolo de milho feito pela Tânia, téc. de
segurança, amendoin doce feito pela Cristina do Conorte, rapadurinha que a
Rosane "tia do café" trouxe. As crianças adoraram e elo que a empresa possui
com a instituição aumenta cada dia mais. O retorno para os voluntários com
certeza não tem preço!
Qualidade Pessoal

Pensando no bem estar e saúde de seus colaboradores , o SESMT junto com os membros da CIPA vem
realizando em seus terminais uma campanha sobre
higiene e cuidados pessoais. Através de conversas e
troca de informações , buscamos a conscientização
sobre a importância de um ambiente de trabalho agradável, limpo. Cultivando
bons hábitos de higiene pessoal, no ambiente de trabalho e em casa, teremos
uma vida mais sadia, agradável, eprazerosa.

Campanha do Agasalho
A Sopal realizou sua última entrega da Campanha
do Agasalho de 2008, as instituições contempladas
foram: O Samaritano- Nova Gleba, Centro Infantil
Madre Tereza- Rubem Berta, Centro Social UniãoElisabeth e Associação de Moradores da Vila
Dique,na Dique, ao todo foram doadas 3.895 peças
previamente selecionadas e separadas conforme
sexo e faixa etária. Ficamos felizes em ter realizado,
por mais um ano, essas doações para a
comunidade da qual estamos inseridos, através das
linhas que atendemos.
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