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Terminal Triângulo
O Terminal Triângulo, localizado na avenida Assis Brasil, na zona Norte de Porto Alegre,
recebeu nesta segunda 16/12/2019 novo telhado. A obra de recuperação, que teve duração
de seis meses, foi entregue nesta manhã pela prefeitura de Porto Alegre em parceria com o
Grupo Zaffari. O Terminal foi inspecionado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, pelo
diretor do Grupo Zaffari, Cláudio Zaffari, pelo secretário de Infraestrutura e Mobilidade
Urbana, Marcelo Gazen e pelo Consórcio MOB .
O Terminal Triângulo possui uma área de 15 mil metros quadrados, com cobertura em sete
mil metros quadrados. É o mais importante terminal de ônibus urbano de Porto Alegre, dada
as suas dimensões, volume de passageiros e importância para a rede de transporte coletivo
da Região Metropolitana.

Auto Viação Navegantes 70 Anos
A empresa Auto Viação Navegantes, completou seus 70 anos no dia 08 de Dezembro de
2019. Na segunda-feira dia 09, houve a comemoração por esta data tão importante, onde
realizamos a entrega de bolo, brindes e sorteio de prêmios para os funcionários.
É com grande satisfação e orgulho que comemoramos esta data, lembrando-nos sempre
de que o passado é importante, mas o presente e o futuro são tão importantes quanto.
Seguimos com o dever de fazermos sempre o melhor para todos os nossos clientes,
funcionários e parceiros.

O sucesso da nossa
empresa é o sucesso de
cada um de nós.

Nortran Completa 36 Anos

Palestra para a Manutenção

No dia 20 de dezembro, as equipes da manutenção
(dia e noite) participaram da palestra “Missão
Profissional”, ministrada pelo coach Mauro Webber, no
qual estiveram presentes cerca de quarenta
profissionais.
O tema escolhido foi proposto a fim de integrar,
conscientizar, motivar e dar mais sentido para cada um
dos colaboradores da empresa.
Foram feitas exposições e atividades a fim de elevar
o nível de consciência sobre a importância de se
perceber no cenário atual e ainda se sentir mais pleno
no
exercício de suas atividades diárias.
Neste momento de celebração da fundação da Nortran (02/01/1984) os maiores
Que
venha o ano de 2020, onde o nível de consciência seja cada vez mais elevado e que a
sentimentos são o entusiasmo em transportar e o reconhecimento pelo empenho em
missão
profissional cada vez mais compreendida.
buscar o melhor atendimento aos clientes. Somos gratos aos funcionários, ao Mob,

à Navegantes e à SOPAL pela parceria e união nos nossos propósitos de melhoria
contínua dos nossos serviços e resultados.

Confraternização MOB

Confraternização de Final de Ano
Navegantes

Consórcio MOB no dia
20/12/19, faz seu
almoço de natal para
confraternização dos
funcionários, um almoço
descontraído e cheio de
alegria, o consorcio MOB
Em 18 de dezembro as equipes de Manutenção e Administração
deseja a todos os seus
confraternizaram o encerramento do ano de 2019 e o atingimento dos
funcionários um ótimo
objetivos
previstos para o ano. Com churrasco, sorteio de brindes, muita
ano de 2020.
alegria e desejos de novas conquistas para 2020.

Profissionais Destaque 2019
Fim de Ano
Seguindo a tradição, a SOPAL ofereceu uma
ave natalina aos funcionários como forma de
agradecimento por mais um ano de trabalho
intenso. Ao longo do dia 13 de dezembro
centenas de colaboradores estiveram na
garagem, alguns trazendo seus filhos, foram
recepcionados por colegas de trabalho e
diretoria e, a ocasião proporcionou a troca de
abraços e os votos de um Natal especial e um
Ano Novo repleto de saúde e prosperidade.

Parabenizamos os “Profissionais Destaques
2019” pelo ótimo desempenho funcional
conquistado nos últimos 12 meses
(01/12/2018 à 30/11/2019), foram exemplares
no atingimento das metas ZERO Acidente,
ZERO Ocorrência no relacionamento com os
clientes , 100% de presença e pontualidade
no trabalho.

