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Novidades no Programa
“Bebê a Bordo”

Participe!

Melhorias nos Terminais
Em comemoração ao dia do
colaborador, dia 26 de julho, o
Consórcio realizou a pesquisa de
Melhorias nos Terminais, tendo
como objetivo disponibilizar aos
colaboradores um ambiente
agradável e confortável.
O primeiro local a ser contemplado pela pesquisa será o
terminal Joaquim Silveira que será reformado.

No dia 29 de março
nasceu Samuel
Pacheco da Rosa,
filho do Mecânico
Odenir Alan Souza da
Rosa e de Andresa
Soares Pacheco.
A assistente social Cláudia visitou o bebê e levou um novo
presente.Ao invés da cesta, agora os participantes do programa
recebem um fofinho mascote da Navegantes. Parabéns aos novos
pais, que o novo integrante da família traga muitas alegrias ao casal!

Dia do Motorista
Para comemorar o dia do motorista a alta
administração e os assistentes
operacionais presentearam cada motorista
com um relógio de mesa e uma singela
mensagem. Além disso a tradicional
benção ocorreu na largada dos ônibus , a
qual foi realizada pelo Padre Luís Haas da
Paróquia Santíssima Trindade e Santo
Inácio de Loyola.
MC DIA FELIZ DE 2009 ESTÁ CHEGANDO!!
Fique atento as inscrições que serão do dia 10 a 19 de Agosto.
Participe levando seus filhos de 06 a 12 anos.

PA 4 Responsabilidade Social
A Nortran doou
50kg de galeto para
a Associação dos
Moradores e
Amigos do Passo
Das Pedras, para a
festa comemorativa
alusiva ao 46º aniversário de
fundação.

A 2ª CIA da Brigada
Militar localizada na
Av. Protásio Alves,
890 foi beneficiada
pela Nortran com a doação de uma
cadeira conjugada. O Major Souto
agradeceu a doação que será usada
PA
na sala de Recepção do Posto
Policial.
A Nortran realizou a

PA 4 Benchmarking
Concedido

A Nortran recebeu a
visita das empresas
Sudeste e Navegantes
que na ocasião debateram
assuntos referente ao
Banco de horas, folgas
extras e repouso remunerado, escalas, convenção
coletiva e uso inadequado
de cartões do TRI.

5 Auditorias

5ª Auditoria Interna
do Sistema Integrado
de Gestão - SIG.
Neste momento, foram
destacados como Pontos Fortes:
- Transparência e comprometimento dos
auditados
- Domínio dos processos do SGN
- Ampliação da visão sistêmica
- Tranqüilidade e receptividade dos auditados
-Flexibilização perante as alterações
do cronograma
E as Oportunidades de Melhorias:
- Melhorar o gerenciamento das SOL UN's,
SACP's e indicadores.
- Preencher corretamente os registros, sinalizando com um traço o campo que não necessita
ser preenchido.
- Sistematizar os treinamentos de atualização
sempre que o documento sofrer alteração.
- Ampliar a análise de indicadores com a equipe

Dia dos Pais
A SOPAL, através desta mensagem deseja abraçar
a todos os pais, colaboradores ou não da empresa.
Muito mais do que aquele que sustenta financeiramente os filhos e mantém boa parte das despesas
da família, ser pai é servir de modelo: de ética e
conduta de vida. É saber conduzir; é ter a medida
suficiente para estabelecer os limites; é dar apoio e
saber ouvir para ter mais discernimento no momento
de decidir.
Tarefas muito difíceis que vêm acompanhadas de
cobranças e expectativas. Do outro lado da balança,
ser pai é ter a grande oportunidade de vivenciar todos
os dias o milagre divino de ver os filhos se
desenvolvendo, se tornando "gente grande". A
alegria da descoberta de todos os dias de algo
inédito, fascinante e inesquecível. Parabéns pelo Dia
dos Pais. Pelo dia, todos os dias.

Economia no Diesel
Em atenção ao excelente resultado conquistado
por nossa equipe de motoristas na redução do
consumo de diesel, a empresa agraciou a todos
com a entrega de um presente no final do mês de
julho. A SOPAL plantou a semente e o resultado foi
de uma safra de motoristas vencedores.

No dia 14 de agosto acontecerá o
PA 6 Foco no Colaborador
Unidia - Terminal Passo das Pedras. Será das 10h às 15h. Participe!!!
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