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Frota Limpa
No dia 12 de outubro, ocorreu o evento do Dia
das Crianças no Teatro Novo DC. As crianças
assistiram à peça “O Menino da Cabeça de
Cebola”, os personagens conscientizaram as crianças sobre
a importância da preservação do meio ambiente. Após a
apresentação as crianças receberam um lanche.
Agradecemos ao Teatro Novo DC, ao elenco e a todos que
contribuíram para o sucesso do evento.

Dia da secretária

Qualificação dos Terminais
No mês de outubro o terminal Costa Silva foi reformado e
o Terminal Leopoldina foi contemplado com um forno
microondas novo.
Colaboradores no
Terminal Costa e Silva

Microondas no
Terminal Leopoldina

A partir de outubro a
Navegantes adotou uma
nova sistemática de
lavagem de seus coletivos.
Para tanto contratou e
treinou novos colaboradores e pesquisou novos
produtos de limpeza, tudo
com objetivo de atingir
maior eficiência.

Nossa homenagem a
srta. Verônica e às demais
secretárias pela passagem
do seu dia.
A Navegantes colaborou
com a festa do parque
Marechal Mascarenhas de
Moraes, realizada no dia 08
de outubro último. Nesse dia
ocorreram atividades recreativas, musicais e de educação ambiental no parque,
numa perfeita integração
entre a empresa e a comunidade onde está inserida.

Festa no Parque

Dia da Criança
Campanha do Brinquedo e do Livro

Este ano a Equipe da Qualidade promoveu uma campanha do
brinquedo diferente:foi criado o boneco Juquinha que passou por todos
os setores e diretoria arrecadando brinquedos e livros.
O resultado foram 699 itens arrecadados entre brinquedos, livros,
fita de vídeo e CD que foram doados as intuições: creche Tia Maria
Tereza, Tia Gessi, Jerusalém, e para Festa da criança no posto de
saúde Beco dos Coqueiros, com o apoio do Serviço Social,
representantes das Uns e ECQs.

PA10 Governança Corporativa
As reuniões do PA10 evoluiram com a finalização da
elaboração do Acordo de
Sócios Quotistas e do Código
de Ética Societário.
Os Gestores e Coordenadores de ECQs participaram da
palestra ministrada por Domingos Ferrazzo, com o objetivo de dissiminar os conceitos de
Governança Corporativa e Proteção do Negócio.

Em parceria com
o Conorte, comemoramos o dia das crianças de forma
cultural. A Sopal cedeu um ônibus que
levou muitas das
famílias dos nossos
colaboradores para assistir "O menino da cabeça de cebola". O
motorista Davi acompanhado de seu filho Tales, foi nosso voluntário e fez o transporte de toda a garotada. As crianças receberam um lindo boné, da empresa, que auxiliou na identificação
das mesmas e serviu para colorir ainda mais o ambiente.

Conorte nas Escolas
No mês de outubro a Sopal recebeu a visita da Escola Jean Piaget,
pertencente a comunidade do Pq
dos Maias, o grupo de 52 crianças
surpreenderam pelo interesse em
cada ponto da visitação, além do
entusiasmo e alegria de conhecer a
empresa que presta serviço para
seus pais, irmãos, amigos... A
empresa também conheceu a escola
situada na rua Major José Monteiro e
está de parabéns pela organização e
conservação do ambiente escolar.
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