INFORMATIVO DO CONORTE
05 de novembro de 2009

Treinamento Multiplicadores
No mês de outubro foi
realizado um curso para
formar multiplicadores
através de desenvolvimento de habilidades para
ministrar palestras e/ou
cursos com o uso de
técnicas de apresentação,
motivação e sedimentação
da aprendizagem. O instrutor do curso foi o consultor
Maurilio Crixel.

Congresso
O Gerente Geral
do Consórcio,
Marcus Machado e
o Diretor Claudio
Porto estiveram
presentes no 17º
Congresso Brasileiro de Transporte
e Trânsito que
ocorreu na cidade
de Curitiba – PR.

Participantes da Edição do
Conheça Navegantes de
Outubro: Motoristas Gilnei
(6310) e Martins (5148),
Cobradores André (5807) e
Jesus (6370) e Manobrista/abastecedor César.
Depoimento do grupo: “Tiramos nossas dúvidas e foi bom conhecer e ver o
que pode ser melhorado, saber as dificuldades de dentro da empresa. Foi
importante conhecer o Diretor e o pessoal de todos os setores para
sabermos a quem recorrer. Queremos ver a empresa crescer e crescer
junto com ela. Foi ótimo passar o dia aqui na administração.”

Dia das Crianças no Planetário
No dia dezoito de outubro
a Navegantes levou os
filhos dos colaboradores
para uma viagem interplanetária. As crianças foram
levadas até o planetário
para assistir uma sessão
infantil. Além de lanches
para as crianças e acompanhantes, eles conhece
ram um pouco do nosso universo, ganharam brindes e a empresa ainda
ajudou uma instituição de caridade, pois o ingresso era um quilo de alimento
não perecível !!!
Como sugestão do motorista Quequeto, estamos montando
Fototeca Uma
fototeca e gostaríamos da colaboração de todos trazendo
fotos de carros antigos da Navegantes. Quem desejar contribuir pode deixar as
fotos com a colega Daiana, da Assessoria da Qualidade.

Novidade na Frota

PA 4 Conorte nas Escolas
Participaram do Programa
Conorte nas Escolas na
Nortran, 50 alunos e 2
professores da Escola
Baltazar de Oliveira Garcia.
Os alunos visitaram a oficina
de manutenção e assistiram
palestra e vídeo sobre a Educação para o Trânsito e Preservação do
Meio Ambiente, receberam um lanche especial e brindes da empresa.
Alice Clasen - Serviço Social

PA 6 Dia da Criança Nortran

O Dia da Criança Nortran este ano foi comemorado mais uma vez com
muita alegria. Tivemos mais de 700 participantes entre crianças e adultos, o
que tornou a festa um sucesso. Agradecemos o empenho e a dedicação da
equipe de voluntários na organização deste evento.

7º Saber Reconhecer

PA 6 Foco no Colaborador

Agradeço o empenho e dedicação
do pessoal da Manutenção do
Conorte, pela reforma do Terminal
Rubem Berta. O local ficou adequado para higiene e refeições. Muito
obrigado
Colaborador da Nortran

No workshop de 1º
de dezembro, entre
outras atrações,
será realizada a
feira de artesanato!
Participe!

Em 19 de agosto começaram a entrar em
operação na SOPAL os veículos O500M
adquiridos pela empresa. São 24 novos
ônibus totalmente adaptados para Pessoas
com Deficiência o que permitirá a estes
cidadãos uma maior mobilidade.
A SOPAL vem investindo na compra de veículos adaptados no sentido de
cumprir à risca a Lei da Acessibilidade objetivando encerrar 2009 com 34
destes. Os novos veículos além de possuir elevador para cadeirante e local
específico para o Cão Guia, têm também alto-falantes que em operação
avisarão aos clientes os principais pontos de parada do veículo, viabilizando a quem tem deficiência visual uma maior segurança em sua viagem.
É a empresa no caminho da inclusão social.

Choveu Criança
Dia 17 de outubro a SOPAL
levou ao cinema vários colaboradores e seus filhos para assistir
ao filme "Tá Chovendo
Hambúrger". A sala de cinema
do Strip Center foi pequena para
tanta gente. Foi um momento
bem descontraído e de muita integração. As crianças receberam
um SQUIZZI de presente com a
marca da empresa. Ano que vem
tem mais!!

Reciclagem

A SOPAL retomou o treinamento com
o Consultor Maurílio Crixel junto ao seu
time de motoristas. A abordagem é direção defensiva, prevenção de quedas no
interior do veículo e direção econômica.
Este ano, além da teoria teve tambéma
prática onde as Técnicas em Segurança
do Trabalho, Serviço Social e Monitores
do Tráfego saíram às ruas para orientar
clientes e alertar sobre a necessidade
da atenção ao andar de ônibus. Estão
sendo distribuídos folhetos elucidativos
e de alerta para usuários de diferentes
faixas etárias. É a SOPAL em busca da
excelência na prestação de serviços.
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