05 de dezembro de 2015

Visita Técnica
No dia 24 de novembro a
convite do Dr. Ricardo Hegele,
as funcionárias Cíntia Oliveira – SESMT e Nathália Jacques – Recursos
Humanos participaram da 7ª Reunião Científica SOGAMT 2015.
Tema abordado: Diretrizes para realização de exame toxicológico em
motoristas profissionais do transporte rodoviário coletivo de passageiros e do
transporte rodoviário de cargas – Portaria 116, 13/11/2015 (MTPS).
No dia 10 de novembro o CONORTE realizou uma visita técnica na
GECOMM - Gerência do Controle de Monitoramento da Mobilidade e no
CEIC – Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre.

Comunidade no Conorte
No dia 27 de novembro o
CONORTE realizou mais um encontro
com a comunidade, nesta ocasião
recebemos a visita das lideranças da
Associação dos Moradores do Parque
dos Mayas II (AMOPAM).

Em dezembro a Alice D'Avila – Gerente Adm/Fin entrará em licença
maternidade e para dar um até logo a equipe Navegantes organizou um café
da tarde.
O clima foi de descontração e muito carinho. Esperamos ansiosamente pela
chegada da Rafaela e desejamos muitas felicidades para a família nesse
novo momento.

Planejamento Estratégico
2016/2017

SIPAT 2015
Na semana de 23 a 27 de novembro aconteceu a
SIPAT 2015, que contou com a participação de vários colaboradores. A semana
iniciou com a homenagem aos colaboradores 5 Estrelas, onde os homenageados
foram recebidos com um pequeno coquetel para celebrar a data.

O Comitê Estratégico da
Nortran está concluindo os
trabalhos de Planejamento
Estratégico 2016/2017,
coordenados pela
Representante da Direção
Daisy Linke, com o apoio do
Consultor em Gestão Luis
H e n r i q u e Ve n t u r a e d a
Secretaria da Gestão Jóice
E para encerrar a semana, em parceria com a Prevenir foram realizados testes de
Padilha.
glicose e medição da pressão arterial, afim de identificar possíveis tendências de alto
Na primeira reunião foi apresentado o método de trabalho, encaminhadas nível de glicose e pressão alta. O Dr. Agamenon realizou o trabalho e orientou os
colaboradores que apresentaram alguma alteração nos índices.
revisões dos fundamentos do Sistema de Gestão Nortran – SGN.
Nas demais reuniões as Unidades de Negócio – UN's realizaram as
apresentações das análises críticas de seus indicadores alinhados as
diretrizes e estratégias organizacionais com foco no novo contrato de
concessão do serviço MOB.
Participe da Pesquisa de Satisfação do Colaborador Nortran.
A empresa agradece a participação de todos!

ENTÃO... É NATAL!
O espirito do Natal e a expectativa do Ano Novo
fazem renascer em nós a esperança de que dias
melhores virão, onde o amor, a fé, a solidariedade e a
fraternidade possam ser presença constante todos os
dias do ano em nossa vida.

Boas Festas!
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