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Semana Farroupilha Vira
Tradição Na Navegantes

Palestra Motivacional
“Fiscalizando com Qualidade”!

A Semana Farroupilha veio para ficar na
Navegantes. Este ano as comemorações foram de
15 a 20 de setembro, sendo prestigiada por nossos
colaboradores e parceiros. Tivemos almoços para
todas ás áreas e para convidados especiais:
parceiros do Conorte, Sogil, ATP, entre diversos
fornecedores. Contamos ainda com a participação
do pessoal do CTG Vaqueanos da Tradição.
Destaque especial para
o Motorista Antonio
Carlos Silva Alves e
cobrador Edson Luiz
Grandini da Rosa.Eles
preparam os almoços e
foram muito elogiados,
recebendo uma singela Homenagem para motorista
homenagem da Direção. Antonio e Cobrador Grandini

NOVIDADE

O encontro promovido no
mês de setembro teve como
objetivo sensibilizar os participantes sobre a importância do papel do Fiscal no
atendimento ao cliente, no
controle do cumprimento
das operações planejadas e
apoio aos motoristas e
cobradores.

Agora a Navegantes
tem um Slogan

Aniversário Vovó Nair
No mês de setembro a Vovó
Nair completou 83 anos de
vida. O Conorte a parabeniza
e deseja muitas felicidades.
Terminal Vila Leão

Conheça o CONORTE!
O Serviço de informações e
Reclamações do CONORTE
0800-5102800
– SIRC recebe aproximadamente 1.000 ligações por mês. Entre as
solicitações dos clientes estão informações,
elogios, reclamações e sugestões.
O horário de funcionamento do setor é de 2ª
a 6ª feira das 08h às 20h e aos sábados, das
09h às 12h e das 13h às 17h.

A obra do banheiro do
terminal foi concluída.

Almoço para os colaboradores

Participe das comemorações
do Dia das Crianças

Almoço para convidados

Semana da Criança

PA 4 Conorte nas Escolas

A Nortran recebeu a visita da
escola Rodolfo Ahrons pelo Projeto Conorte nas Escolas.
Participaram da visita 37 alunos e
duas professoras. Os participantes conheceram a UN Manutenção acompanhados das colaboradoras Vera, Chirla e Édina, após assitiram palestras sobre Trânsito
Seguro com o colaborador Renato e Meio Ambiente com a colaboradora
Marta. Foram distribuídos brindes e lanche no final da visita.

PA 4 Benchmarking Concedido
A Nortran recebeu a visita do Sr.
Elmar Borges e Felix da Silveira da
empresa Gasometro, com
objetivo de conhecer as
GASÔMETRO
SOGIL
instalações da Manutenção.
Também esteve visitando a Nortran a empresa Sogil representada pelo
Gerente de Manutenção Rodrigo Machado e pelos TSTs Carlos Giovani e
Ivone Fossati. O objetivo da visita além de conhecer as instalações da
Manutenção, foi verificar como funciona o processo de Manutenção
Corretiva e Preventiva.

PA 4 Norteando Rumos
Em agosto a Nortran formou mais uma turma
com 19 alunos do Programa Norteando Rumos.
Os alunos receberam os certificados da empresa e
do Telecentro Rubem Berta com o curso de
Informática.

Participe da SEMANA
DA CRIANÇA
SOPAL. Estamos
preparando muita
diversão para seu
filho(a). Os papais e
mamães também são
nossos convidados.
Observe o quadro ao
lado e participe!

Vacina da Rubéola na Sopal
A SOPAL em parceria com o Posto de saúde
Nova Gleba imunizou mais de 300 colaboradores Dia 01/09 no pagamento de Agosto.
A Rubéola é uma doença infecto-contagiosa e
quem recebeu a dose da vacina está protegido e
protegendo sua família.
Parabéns a todos que participaram!!! Um agradecimento especial à
equipe do Posto Nova Gleba.

Semana Farroupilha Sopal
Durante a semana Farroupilha
tivemos dois momentos de
confraternização e colocamos em
prática nossas Tradições Gauchas.
Uma deliciosa tarde tomando mate,
café de chaleira e comendo cueca
virada elaborada por nossa colega
Rejane e um gostoso almoço com
comidas típicas.
Um abraço à toda nação gaudéria!!!
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