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Navegantes sob nova direção

Entrega de Prêmios
Profissional Modelo

Qualificação
dos Terminais

Neste mês o
Terminal
Leopoldina foi
contemplado
com um forno
microondas.

Nodia 22 de setembro o Conorte recebeu, do Comitê
Setorial de Transportes Multimodais da Associação
Qualidade - RS, o diploma de Distinção por Mérito,
no Sistema de Avaliação - ciclo 2005

A Navegantes reuniu todos os seus colaboradores com objetivo de divulgar
as novas diretrizes emanadas da diretoria que tomou posse no dia 1º de
setembro último .
Nas reuniões mantidas com os diversos grupos, os novos gestores
esclareceram aos colaboradores a dinâmica a ser implementada pela nova
diretoria que elege a conquista dos melhores resultados como meta a ser
buscada incessantemente.

Semana Farroupilha

A Navegantes comemorou
o 20 de setembro, promovendo um
almoço para os colaboradores representantes das áreas administrativas e de
manutenção. O evento contou com a presença de duas dezenas de colaboradores
que “devoraram” uma autêntica paella
crioula. O fogão foi brilhantemente pilotado pelo gestor Luis Henrique, que obteve
a nota máxima de todos que tiveram o
privilégio de saborear a referida iguaria.

UNIDIA
No dia 19 de setembro foi a vez do terminal
Parque dos Maias receber o Unidia da Nortran.
Contamos com a presença dos nossos clientes, comunidade, colaboradores e parceiros da
Sopal, Navegantes e Conorte. Em comemoração à Semana Farroupilha, tivemos a participação de músicos voluntários que deram show
no evento. O Juquinha e seus amiguinhos foram incentivar a Campanha do Brinquedo e do
Livro trazendo alegria às crianças.

Nortreando Rumos
PA 4 Norteando Rumos
formou mais 20 alunos no
dia 16 de setembro. Esta
ação de responsabilidade
social implantada em 2005,
prepara jovens para o
mercado de trabalho. A alegria e esperança destes
adolescentes recompensa
o trabalho voluntário realizado pela equipe Nortran.

Semana Farroupilha

A Sopal comemorou a Revolução
Farroupilha no seu
galpão crioulo. A
Semana teve roda
de chimarrão, cuca, bolinhos de chuva, cueca virada
e café da tarde. Além dos almoços dedicados aos
três setores da empresa, operacional, manutenção
e administração, com cardápio típico de matambre
recheado e vaca atolada. Agradecemos à todos
pela participação, em especial aos motoristas gaudérios Simão e Evaldt, que empenharam-se ao
máximo para garantir a confraternização e também
ao motorista Fernando pela colaboração.

No dia 22 de setembro aconteceu a Profissional Modelo
Cerimônia de Premiação do Profissional
Modelo do Transporte Urbano 2006, no anfiteatro do SEST/SENAT. Nossa empresa foi
muito bem representada pelo motorista
Simão. Mesmo não sendo o escolhido entre
os 16 candidatos, foi homenageado com
certificado de participação da NTU e um belo
jantar em companhia de sua esposa Márcia.
Antes do evento Simão mostrou um dos
motivos de ser o representante da empresa.
Voluntariamente ajudou a organizar o almoço da Semana Farroupilha, demonstrando
outros dons além de dirigir.Parabéns Simão!
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