05 de outubro de 2013

MC Dia Feliz

Campanha do Agasalho 2013
Nosso MUITO OBRIGADO a todos pela
solidariedade e participação na
Campanha do Agasalho.
Ao BIG Sertório, Nacional, Maxi Atacado
Zona Norte, Supermercado Carnetti e
Unisuper Sorriso pela valiosa doação de
seu espaço.
Foram 22.351 peças doadas para 32 instituições.

Comunidade no CONORTE
No dia 04 de outubro o Conorte realizou mais um
encontro com a comunidade, nesta ocasião recebemos a
visita das lideranças das ilhas: Ilha do Pavão, Ilha Grande
dos Marinheiros, Ilha das Flores, Ilha da Pintada, Ilha Mauá
e CAR Ilhas.

PA - 4 Campanha do Agasalho

O grupo de voluntários do
programa Navegantes
Cidadã participou da ação promovida
pela Fundação SLC, que se engajou

na campanha do Instituto Ronald
McDonald pela cura do câncer
infantojuvenil e proporcionou um

momento de diversão as crianças
do SASE Vila Farrapos.

Aniversário Parque Mascarenhas
A Navegantes participou mais uma vez
do evento que comemora o aniversário do
Parque Mascarenhas e a chegada da
Primavera, a ação ocorreu no dia 29 de setembro
onde as crianças pintaram um ônibus.

Semana Nacional de Trânsito
Neste ano o tema foi: Álcool, outras
drogas e a segurança no trânsito:
efeitos, responsabilidades e escolhas,

Nos dias 26 e 27 de
setembro concluímos a
Campanha do Agasalho
2013 com mais de 10 mil
peças de
roupas e
calçados doados a 19 instituições e colaboradores. As últimas doações
foram feitas a Igreja Assembléia de Deus Seis de Novembro, Igreja
Assembleia de Deus Passo das Pedras e
e também na FTEC.
Agradecemos o empenho de todas as equipes que fizeram desta
ação possível, em especial, a Equipe da Qualidade
(Colaboradores Márcio, Joice, Sueli e Coord.
Marta) como a do Operacional (Alecsandro,
Marcelo, Motoristas envolvidos, Casarin e Sérgio).
Agradecemos a colaboração do CONORTE e seus
funcionários.

PA 4 Norteando Rumos
No dia 28 de setembro iniciou o Programa
Norteando Rumos com 24 participantes. As
equipes do Desenvolvimento Humano e
Serviço Social estão empenhadas na
execução do programa que auxilia os jovens
que iniciarão sua vida profissional.

Agradecimentos as ministrantes do curso. Vamos Crescer Juntos!

tema este que também faz parte da Década
Mundial de Ações por um trânsito seguro. A
semana do dia 18 a 25 de setembro foi
marcada pela realização de diversas
atividades como: palestras sobre direção
defensiva, comportamento humano no
trânsito e blitz nos terminais com entrega
de informativos aos colegas da operação.
Contamos com vocês para fazer do trânsito um espaço de convivência!

Oficina do Bem estar
Com intuito de aumentar a qualidade
de vida de nossos colaboradores, neste mês
de setembro iniciamos um trabalho em
parceria com a Fisioterapeuta
Caroline Von, que chamamos de Oficina do Bem Estar, onde serão feitas
atividades que buscam amenizar sintomas de ansiedade e estresse
através de técnicas de relaxamento e auriculoterapia.

Capacitação Anual
A SOPAL
iniciou em setembro
a
reciclagem anual destinada aos colaboradores
da operação.
Este ano, os monitores Edson
Ferreira e Aguinaldo serão responsáveis por
ministrar o treinamento aos motoristas, e os
cobradores estarão a cargo
da psicóloga
Vanessa Manfré. O treinamento aborda direção
defensiva e econômica, postura profissional e atendimento ao cliente. O
treinamento visa o aperfeiçoamento dos colaboradores e a qualidade
dos serviços prestados aos clientes do transporte coletivo.

