05 de dezembro de 2013

Nova Diretoria

Feliz Natal!
E que 2014 seja um recomeçar...

O Conorte conta com novos diretores. Com a saída do Sr.
Cláudio Porto a Sra. Loana Lain assumiu a Presidência do
CONORTE e o Sr. Carlos Henrique Pereira é o novo Vice
Presidente.
Desta forma agradecemos ao Sr. Cláudio Porto pela
grande contribuição para o engrandecimento deste
consórcio, já que por anos esteve à frente desta diretoria.

Comunidade no CONORTE
No mês de novembro o
CONORTE realizou mais um
encontro com a comunidade,
nesta ocasião recebemos a
visita da ASMOVIMA Associação dos Moradores da
Vila Max Geiss.

Qualificação
O CONORTE, visando à qualidade de seus serviços
prestados e a qualificação de seus colaboradores,
proporcionou aos seus Fiscais o curso “Comunicação &
Relacionamento com Qualidade – Relacionamento
Interpessoal”.
Agradecemos a participação de todos!

Rodoviários na Medida Certa
O CONORTE, a NAVEGANTES e a SOPAL, em conjunto com a
POLICARD, estão iniciando o programa que busca estimular
a adoção de um processo educativo e contínuo, destinado a
fazer do ato de alimentar-se, dentro do cotidiano de
trabalho, uma fonte de saúde, bem-estar e qualidade de
vida.
O acompanhamento nutricional é realizado através de uma
nutricionista da Policard que elabora uma orientação
personalizada para cada colaborador conforme seus
objetivos e horários disponíveis para alimentação.
Em breve divulgaremos mais informações!
Fique atento aos murais.

Novos Desafios
PA - 4 Benchmarking Concedido
No dia 18.11.2013 a
Assistente Social Alice Clasen
concedeu palestra de
prevenção ao endividamento
com o tema Dívida$ Nunca Mai$
na empresa PESA- CAT- Paraná
Equipamentos por ocasião da
semana da SIPAT, para em
média 20 colaboradores.

PA 6 Novidade!

Jean Charles, foi o primeiro colaborador a integrar o
projeto, desenvolvido pelo Rh da SOPAL, destinado a
contratação de Imigrantes Haitianos. Esta novidade
representa um desafio para a empresa e demais
colaboradores, visto que todos precisaram trabalhar em
prol da adaptação, inclusão e solidariedade. Jean
compreende o idioma português com um pouco de
dificuldade, porém isto não foi limitador para o seu envolvimento e
aprendizado em relação a sua função. Os colegas da noite, turno em que
trabalha, foram solidários, acolhedores e ultrapassaram a barreira que ,
muitas vezes, existe entre dois idiomas. A SOPAL conta com a
colaboração, de todos, para dar as boas vindas a estes colegas que estão
vivenciando um grande desafio: refazer suas vidas em nosso país.

Semana SIPAT

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do
Agora os candidatos interessados em
Trabalho
foi realizada na última semana de novembro.
trabalhar na empresa podem fazer seu
A semana foi marcada por várias palestras com temas
cadastro pelo site www.nortran.com.br link
pertinentes ao evento: Cuidados no trânsito (EPTC),
“Currículo Online”.
Dst/Hiv/Aids(TST Miguel),Técnicas de relaxamento
Divulgue para seus amigos.
(Fisioterapeuta Carol) e Treinamento de EPI's e EPC's (TST Miguel). Os

PA 6 Qualidade de Vida
Participe do evento de encerramento do
“Medida Certa Nortran e Policard 2013”
reeducação alimentar e qualidade de vida.
Data: 17.12.2013 das 14h às 16h
Local: sala de treinamentos da Manutenção
Nortran
“Vamos comemorar os mais de 60 Kg que a
Nortran emagreceu.”

temas tratados nas palestras e o tema ergonomia foram enfatizados
através de campanhas realizadas, pelo SESMT, nos terminais.

Treinamento
No mês de novembro foram realizados, pelo
SESMT , treinamentos de regulagem de bancos e
postura ergonômica, visando proporcionar
orientação técnica e adequada aos motoristas
e cobradores. Também foi
m i n i s t r a d o n o v o
treinamento de combate de incêndio e nesta
oportunidade foram contemplados os
colaboradores do setor da administração.
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