INFORMATIVO DO CONORTE
05 de setembro de 2007

Segurança

Devido ao grande
número de assaltos em
ônibus, o Comando de
Policiamento da Capital
(CPC) em conjunto com
os consórcios Conorte,
Unibus e empresa
Carris, realizou reuniões emergenciais.

Mc Dia Feliz
Visando uma estratégia de responsabilidade social
para ajudar o Instituto do Câncer
Infantil a Navegantes contou com a
a presença dos filhos dos colaboradores para participar ativamente do Mc Dia
Feliz. O passeio contou com a animação de um recreacionista para a alegria
dos pequenos. Para os pais a Navegantes trouxe a Dra. Dioga, do Hospital
Santa Rita, para palestrar sobre o Câncer de Colo Uterino e de Mama.

Conorte nas Escolas
No dia 16 de agosto a Escola
Almirante Barroso, da Ilha da
Pintada, foi a terceira participar
do projeto
Conorte
nas Escolas na Navegantes.

www.plenarinho.gov.br

Participe das festividades da

Melhoria nos Terminais

Entre os meses de
junho e julho nove
terminais receberam
forno microondas.

Foi realizado no
dia 13 de agosto
as duas primeiras
turmas do treinamento sobre
redução de acidentes e avarias, Treinamento
nas quais participaram os motoristas que
se envolveram em acidente e/ou avarias
no primeiro semestre do ano.

Conheça a Navegantes Projeto de Integração
O motorista Júlio César M. Moreira, o cobrador Paulo Roberto Locatelli, o
motorista José Luis de Souza Rosado e o cobrador Júlio César M. Gonçalves
foram a segunda e a terceira dupla a participarem do Conheça a Navegantes.

Semana
Farroupilha

www.paginadogaucho.com.br

PA 4 Responsabilidade Socioambiental
Conforme a EPTC, ocorreu de 6 a 10 de agosto medições de Material
Particulado e Dióxido de Nitrogêncio em algumas paradas de ônibus de nossa
cidade e no interior dos veículos coletivos. A atividade faz parte do Projeto “Exposição Pessoal ao longo de um corretor BRT em Porto Alegre”, desenvolvido em
parceria com a EPTC, com o World Resources Institute EMBARQ/WRI, o Centro de Transporte Sustentável do Brasil, o Laboratório de Poluição Atmosférica e
Estresse Oxidativo da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de
Porto Alegre(FFFCMPA).
Durante o Workshop a Equipe da
Qualidade da Manutenção EQM, fez um
forte trabalho de conscientização com os
motoristas, em relação ao impacto causado
pela fumaça preta largada pelos veículos,
que por conseqüência, contribui para o
aumento do aquecimento global. Os
motoristas receberam folder de alerta e treinamento em relação ao preenchimento da Inspeção Diária que passou por
alterações e recebeu uma nova versão especialmente para os veículos em
preventiva, visando a melhoria continua dos processos e a satisfação do
cliente.
PA 5 - Melhoria Contínua
Dia 20 de agosto foi apresentado pelo Jackson da NGS o novo programa
para recepção de veículos integrado com a distribuição, escala e
manutenção. Participaram desta apresentação colaboradores da
Distribuição, Recepção de Veículos, Manutenção, TI, UN Oper e os
gestores Daisy, Odairton, Casarin e Kleber".

PIS: Pela primeira vez , na folha de pagamento do mês de julho, foi realizado
o pagamento do PIS para os colaboradores diretamente no seu contra-cheque!

Saúde

Aconteceu no dia 31
de julho a participação
da SOPAL no “Programa Viva Bem Viva
Mais” da Central
Médica Carlos Chagas.
Coordenado pela asSistente social Solange Volpato, a equipe de profissionais atendeu
129 colaboradores na empresa, que fizeram exames de pressão
arterial, glicose, verificação de peso, altura e revisão odontológica.
Stress: como lidar com ele?

Pensando no desenvolvimento pessoal e na
saúde dos funcionários,
iniciou em agosto o ciclo de
palestras sobre stress.
Coordenado pela assistente social Natália Lanita
e pela técnica de segurança Tânia da Rosa, a
proposta consiste na
reflexão de como lidar com
o stress no dia-a-dia.

Mc Dia Feliz: diversão e solidariedade
Mais uma vez a
SOPAL reafirmou
seu compromisso social com as
crianças atendidas pelo Instituto
do Câncer Infantil. A empresa
comprou oitenta
(80) tickets Big
Mac. Trinta e seis
filhos (as) dos
colaboradores
bem como os
funcionários da
reserva e portaria
participaram do evento, saboreando um
gostoso lanche e ajudando as crianças
com câncer.
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