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No mês de agosto o
Conorte concluiu o Curso de Capacitação de
Profissionais do Transporte Coletivo (Cobradores) Foram
treinados mais
de 800 cobraVisando melhorar cada vez mais norte está realizando a construção nha no terminal Vila Leão. dores das três
a qualidade no atendimento aos dos terminais Minuano e Chácara Em breve mostraremos Empresas.
clientes internos e externos, o Co- das Pedras, e instalando uma casi- estas obras concluídas.
É o Conorte pensando sempre na Qualidade!

Confraternização
Aniversariantes do mês de julho!

NAVEGANTES em
parceria com o CTG
VA Q U E A N O S D A
TRADIÇÃO, convidam a
gauchada para “matear
conosco”, de 13 a 17 de
setembro a partir das 19
horas. Traga sua cuia, o
CTG cede o galpão e a
Navegantes oferece a
erva-mate!

Treinamento ISO 9001
Aconteceu no dia 21 de julho, com a Instrutora
Andréa Apollo Júlio

Talento
O colega Wilson
Rosa foi muito aplaudido no torneio comemorativo
ao dia do rodoviário, não por seu
futebol, mas por
seu talento musical quando interpretou brilhantemente os sucessos de Zezé di
Camargo.

WORKSHOP NORTRAN
No dia do VR, as unidades de negócio,
proporcionam um atendimento especial aos
colaboradores. Neste último tivemos a

Destaque

Alexandre Costa da Silva
Técnico de Segurança do
Trabalho

parceria com o SENAC, no corte de
cabelo, da Carlos Chagas, na medição de
pressão e palestra sobre a sexualidade
masculina e o câncer de próstata.

De 13 à 20 de Setembro, acontecerá a Semana Farroupilha, mantendo acesa a chama da tradição e
homenageando o nosso querido
colega e amigo JACARÉ. No cardápio haverá café de chaleira, chimarrão, bolinho frito, e no dia 20,
encerrando a Semana Farroupilha
será preparado um delicioso carreteiro de charque e feijão mexido.

Visando o aperfeiçoamento
de nossos cobradores e dando continuidade ao trabalho
realizado com o CONORTE,
nossa equipe passa por palestra que aborda diversos assuntos, desde a apresentação
de resultados SIRC/158, índices de reclamações e aula
prática para sentir na pele
como é ser um idoso.

A SOPAL vem realizando com o apoio do SESMT
campanhas todos os meses no dia do pagamento.
Em maio, junho e julho, lembramos de três temas
importantes: tuberculose, alcoolismo e tabagismo.
Com a distribuição de folders e cartazes nosso objetivo é conscientizar nossos colaboradores na prevenção destas doenças.
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