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Benchmarking
Campanha Interna
Sensibilizados com a situação
dos municípios afetados pelas
enchentes de Santa Catarina
lançamos uma campanha de
arrecadação de agasalhos e
produtos de higiene.
As doações podem ser feitas até o dia 10 de
setembro na Recepção de Cursos do
Conorte.

Participe!

Representantes das empresas Cidade Alta Transp o r t e s e Tu r i s m o e
Itamaracá de Pernambuco
estiveram no CONORTE
para conhecer e o sistema
de gestão do Consórcio.

Qualidade de Vida é
Foco na SIPAT 2008
De 24 à 28 de outubro aconteceu a II
Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho na Navegantes.
O foco principal das palestras deste ano
foi a qualidade de vida: Ginástica
Laboral (SER), Programa Bem Viver
(Visate), Reaproveitamento de alimentos (Cozinha Brasil - Fiergs), Stress no
ambiente de trabalho e na vida pessoal
(Centro Clínico Gaúcho), Alimentação
Saudável (Banquet), Doenças sexualmente Transmissíveis (SEST/SENAT) e
Acidentes de Trânsito (EPTC).
“Achei ótimo as palestras da SIPAT,
mostrou clareza, deveríamos ter
mais eventos como este, pois se
transforma em motivação para nós.
A ginástica laboral foi divertida, e
acho que isso é necessário na
empresa” Depoimento do cobrador
Alexandre de Azevedo

Colaboradores e Navegantes na Comunidade
Com intuito de fortalecer os laços com a comunidade da Vila
Farrapos a Navegantes tem procurado atender as necessidades da
creche Jesus o Bom Pastor, localizada no referido bairro. No mês
de outubro foram arrecadadas, através dos colaboradores, diversas guloseimas para montar
um kit para cada criança. Além
disso, em parceria com o
Centro Clínico Gaúcho foram
comprados brinquedos e
fixados no espaço referente a
turma do maternal.

PA 4 Conorte nas Escolas

VOLUNTÁRIO
“Fazer o bem à terra é a beleza
suprema, tem mais luz do que um
poema, vale mais do que um troféu”
5 de dezembro, Dia Internacional
do Voluntário.
A todos voluntários, o nosso carinho
especial pela dedicação e
solidariedade!

Os alunos da Escola Estadual
América visitaram a Nortran, participando do programa Conorte nas
Escolas. Compareceram 44 alunos e
02 professoras do 1º ano, que assistiram palestras sobre Educação no
trânsito e Preservação do meio
ambiente. No final da visita tiveram
lanches e brindes.
O Serviço Social realizou visita as escolas
para fazer a premiação dos desenhos e
redações escolhidas pelas ECGI's no
concurso do Conorte nas Escolas.
Receberam prêmios da empresa os alunos
das escolas Engº Rodolfo Ahrons, Grande
Oriente, Toyama e Pres. Vargas.

PA 4 Benchmarking concedido Governança Corporativa Killing
Em outubro Daisy Porto Linke, Representante da
Direção, atendendo ao convite da empresa Possibilitá, palestrou para o Grupo Killing, apresentando
resumidamente o perfil da sociedade organizacional, cultura e vínculos na sociedade, histórico da
governança corporativa, Código de Ética Societário
e Conselho de Herdeiros.
“Escutei uma herdeira e sócia falando com propriedade de seu negócio,
preocupada com a gestão, apresentado método, afeto, humildade e orgulho no
que faz. Demonstrou empenho e quanto agrega valor nesta família empresária,
realmente sendo uma empreendedora. Fiquei encantada! O Grupo Killing, no
outro dia comentava detalhes da sua fala, mas principalmente o que falou com
emoção. Daisy além do aprendizado que você nos ofertou, foste um exemplo
excelente para aquele grupo, obrigada!” Crisméri Corrêa Diretora da Possibilitá
Desenvolvimento do Ser Humano.”

Projeto Futuro Motorista
Representantes do Projeto Futuro Motorista apresentaram aos gestores e Diretoria o
blog criado pelo motorista Edson Souza,
coordenado pelo representante sindical
Osmar (Bossoroca) e mais seis motoristas
voluntários. O Projeto tem a finalidade de
formar Motoristas qualificados para o transporte coletivo, é desenvolvido nas dependências da empresa aos sábados
pela manhã. Conheça melhor este projeto acessando:
projetofuturomotorista.blogspot.com.
A Sopal apoia esa iniciativa e orgulha-se desse time!

Campanha Conscientização Tripulação e Pedestres
Em novembro a SOPAL fez uma dobradinha no
sentido da prevenção de acidentes de trânsito: junto
às tripulações, dando continuidade aos encontros
sobre Direção Defensiva e junto aos pedestres, na
distribuição de material educativo. Ações como
estas visam mudança de atitude tanto em nossos
colaboradores, que lidam diariamente com os clientes, como também junto aos pedestres que têm igual
responsabilidade na segurança diária do trânsito.
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