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Semana Nacional do Trânsito
A Semana Nacional do Trânsito de 2008
tem como tema “A Criança e o Trânsito”.
Acontecerá de 18 a 25 de setembro.
Você é convidado a multiplicar a idéia de um
trânsito seguro. Mais de 40% das mortes
De crianças de 0 a 14 anos ocorrem em acidentes de trânsito. Faça parte do nosso
projeto Conorte nas Escolas.
Ajude a cuidar de nossas crianças!
Manual da Fiscalização

Palestra Motivacional
No dia 23 será ministrada pelo consultor
Marcelo Bernardes uma palestra
motivacional para a fiscalização. Na data
será apresentado aos colaboradores o
Código de Ética do CONORTE.

Semana Farroupilha

A Fiscalização juntamente com o
Setor da Qualidade está elaborando
o Manual da Fiscalização. O material
visa orientar os fiscais sobre a nossa
política da qualidade, normas,
legislação vigente, procedimentos e
informações básicas da rotina da
fiscalização.

O culto às Tradições Gaúchas acontece com maior intensidade neste início de
setembro. Para este ano, o tema escolhido pela Comissão Estadual dos Festejos
Farroupilhas é “Nossos símbolos: Nosso Orgulho”. Participe das festividades.

Sua Família na Navegantes
No dia 21 iniciou o Programa Sua Família na Navegantes. Com o objetivo de aproximar a família dos colaboradores da Navegantes, este grupo além da visita nas dependências da empresa pode saber mais
sobre o seu funcionamento, sendo o maior
enfoque para Gestão de Pessoas e Gestão
Sócio-Ambiental.
Os colaboradores que trouxeram suas
famílias foram: Motorista Adão Jorge Pires,
Motorista Jayme de Assis B. Muller e o Cobrador João Casimiro Marcowski. O
Gerente de Desenvolvimento de Recursos Humanos Edison e Assistente Social
Cláudia acompanharam o grupo durante toda a tarde.
O próximo encontro acontece em dezembro de 2008. Para participar con-tate nossa
Assistente Social!

Selo Verde na Frota

Navegantes no Mc Dia Feliz

No dia 20 de agosto toda frota obteve
o Selo Verde da NTU. Abaixo, a
A alegria e a descontração marcaram mensagem que recebemos do
mais um Mc Dia feliz na Navegantes. Além Assessor de Diretoria da FETERGS
do lanche, a diversão proporcionada pela Sr. Gerson Zang Toigo:
“A Fetergs, gestora do Programa DESPOrecreacionista, animou a criançada.
LUIR
no Rio Grande do Sul, para o
Desta vez o Dr. Villarinhos, Urologista e
transporte
de passageiros, parabeniza a
Médico do Trabalho, realizou a palestra
Direção
e
equipe de colaboradores da
Sobre Câncer de Próstata para os pais das
Auto Viação Navegantes Ltda pela
crianças, que ficaram na empresa.
EXCELÊNCIA de sua frota. Com um índice
de 100% de aprovação dos veículos, nas
medições dos índices de poluição emitidos
por motores a diesel.
Novamente parabenizamos a Auto Viação
Navegantes Ltda, com o
cuidado que a empresa
tem com o Meio
Ambiente.”

PA 6 - Workshop
Desde 2004 a Nortran realiza o Workshop - evento de promoção da
Gestão Integrada que acontece nas entregas de Vale Refeição.
Conta com a participação das Equipes de Controle e Promoção da
Gestão Integrada - ECGI's, Unidades de Negócio UN's e parceiros,
realizando atendimento especial aos colaboradores.

Entrega de Uniformes

Pontuação SAD

Mc Dia Feliz 2008
Dia 30 de agosto tivemos mais uma edição do Mc
Dia Feliz e este ano a emoção foi em dose tripla: a de
ver a curtição da gurizada que se divertiu muito, a dos
pais que ficaram na empresa participando de um
encontro emocionante que falou sobre a relação
entre pais e filhos, e também a dos meninos do Samaritano que pela 1ª vez participaram do evento. Todos
saíram ganhando: a empresa, os pais e seus filhos, o
Instituto do Câncer Infantil e o Samaritano.
Obrigado a todos os voluntários, à Vera - voluntária
do Inst. do Câncer Infantil e todos que contribuíram
para que este evento fosse um sucesso. Ano que
vem tem mais...

Treinamento SGN

Dia do Motorista

Avaliação Posto de Trabalho
Atualização de Endereço
Neste dia, 210 colaboradores passaram pelo
serviço social. Destes,
100% informaram os
números de telefone e 6%
atualizaram o endereço.

Na valiação de adequação do
posto de trabalho do motorista e
cobrador, 207 colaboradores
foram avaliados, com algumas
sugestões que serão repassadas
para a manutenção e sugeridas
na próxima reunião da
CIPA/SESMT.

Massoterapia

Todos os anos a EPTC convida um representante de cada empresa para homenagear os profissionais desta área. O Representante Sindical Osmar foi convidado
e recebeu a homenagem em nome de todos os profissionais da SOPAL. A Diretoria
da empresa gostaria de estender e
dividir esta homenagem aos motoristas que dedicam uma parte de
seu dia ou noite, dedicam sua
atenção, o seu cuidado, a sua
responsabilidade neste trânsito ora
complicado, ora estressante, e
deixar seu agradecimento à todos
os profissionais do volante.
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