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Gestão CIPA 2009/2010

Triângulo-PUC
“Páscoa é dizer
Sim ao amor e a
vida; é investir na
fraternidade, é
lutar por um
mundo melhor, é
vivenciar a
solidariedade.”

A linha 520.1 está
com mais um horário de
Saída do Terminal Triângulo: às
22h15min. A previsão de
passagem pela PUC é 22h45min.
Mais uma opção para nossos
clientes.
Guiadicas.blogbrasil.com.br

Serviço Social
As assistentes sociais das empresas
consorciadas reuniram-se no dia dez
de março com o objetivo de discutir
melhorias para a ação Conorte nas
Escolas.

TERMINAL VILA FARRAPOS

Conforme ocorre todo ano, o setor do SESMT em
conjunto com a CIPA, realizou no dia 27 de fevereiro, a
nossa eleição para a escolha dos colaboradores para a
nossa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA 2009-2010. Para uma melhor comodidade e uma
apuração mais eficaz e sem dúvidas, para votação a
Navegantes utiliza a urna eletrônica. No encerramento, que se deu às 17
horas, já tínhamos o resultado dos representantes dos colaboradores da
nossa CIPA. Sendo os ganhadores:
REPRESENTANTES DOS EMPREGADOS REPRESENTANTES DO EMPREGADOR
Titulares
José Antonio Serra
Titulares
João Geraldo Bonh
João Carlos Pereira
Rudinei Ferreira Leal
Suplentes Marcelo Oliveira Vidal
Suplentes
Tailessa Malta de Oliveira
Márcio de Oliveira Moraes
Cristiano Ferreira da Cruz
A todos eleitos parabéns, e que este mandato continue fazendo um bom trabalho
como nos anos anteriores.

Conorte nas Escolas
está de volta

No dia 23 de março inauguramos o
Terminal Vila Farrapos. As instalações
proporcionarão ao colaboradores maior
conforto e comodidade. Agradecemos à
Escola Osvaldo Vergara que no cedeu o
local para a construção.
A Escola Osvaldo Vergara, situada na vila
Farrapos, foi a primeira a participar no
Conorte nas Escolas em 2009. No dia 24 de
março, os alunos da segunda série estiveram
na Navegantes realizando as atividades
programadas e assistindo o vídeo sobre
educação no trânsito que foi reformulado,
tornado-se mais atrativo para as crianças.

PA 6 Unidia
A Equipe da Qualidade agradece a todos os
nossos parceiros, comunidade e colaboradores
que prestigiaram o UNIDIA da linha 652
Hospital/Iguatemi nosso evento de integração e
disseminação da preservação do meio ambiente.
Agradecemos em especial aos voluntários Édina
(Nortran) e Paulo (Conorte) pelas suas horas
doadas.
Colabore com o Meio Ambiente, participe
da nossa CAMPANHA DE REDUÇÃO DO
CONSUMO DE COPOS PLÁSTICOS!
Você também é responsável pelo nosso
planeta!

PA 6 Foco no Colaborador
Utilize os canais de escuta do colaborador da Nortran:

Sorria SGN: Estimula e
reconhece através do SAD
(Sistema de Avaliação e
Desempenho) a iniciativa e a
inovação visando respostas
rápidas às demandas dos
colaboradores.
Contato: através das
caixas de sugestões.
Colabore para que a Nortran
seja um melhor lugar
para se trabalhar!

Ouvidoria Interna:
objetiva facilitar a manifestação e o tratamento
d a s d ú v i d a s ,
reclamações, sugestões
e e l o g i o s d o s
colaboradores, ouvindoos com atenção e
respeito.
Contato: Tel. 3061.5242 96536000
e-mail: ouvidoria@nortran.com.br.
PA 6 Foco no Colaborador
Está chegando a XIV SIPAT
Dia 30/04/2009

Desejamos às Equipes Conorte, Navegantes,
SOPAL e Nortran saúde e felicidades nesta Páscoa

Segurança: um requisito
para o bem estar de todos

Preocupada com a segurança de seus
colaboradores a Navegantes realizou
uma reunião, no dia 13 de março, com
representantes do Sindicato da Categoria,
Conorte e Brigada Militar. O encontro
focou a redução de assaltos nas suas
linhas, principalmente aquelas que em
janeiro e fevereiro apresentaram maior
número. Esperamos com esta ação
proporcionar maior tranqüilidade aos
colaboradores.

Conversando com as Panelas IV
Na sexta-feira, 20 de março,
foi realizado no Galpão
Crioulo da empresa mais uma
Edição do Conversando com
as Panelas. Cardápio italiano,
muito papo bacana e a integração entre os participantes, que tem sido o principal tempero deste
evento. Nesta edição um agraciado em especial, nosso colega Marcio
Campos, que será papai em breve. Parabéns Márcio! Obrigado a todos os
participantes. Em abril tem mais.
Projeto Futuro Motorista

Pensando sempre no aprimoramento de
nossos novos profissionais, o grupo de
voluntários do Projeto Futuro Motorista elaborou
com muito carinho um treinamento sobre o
Painel de Instrumentos. Os que já passaram e
os que estão no projeto tiveram o privilégio de
prestigiar o Motorista Voluntário Edson de Souza
ministrando esta palestra com a presença do
representante Sindical Osmar e demais
motoristas voluntários e os Monitores Dirceu e
Aguinaldo. Agradecemos aos voluntários por
mais esta iniciativa e pela presença de todos.
As inscrições para novo teste estão abertas de 31/03 à 30/04 e o teste ocorrerá
dia 05/05/2009. Maiores informações no RH da empresa.

PÁSCOA - ÉPOCA DE RENOVAÇÃO, DE REFLEXÃO.
Mesmo para quem não é católico ou não comemora, a Páscoa traz à tona
a energia da renovação, do que morre para nascer melhor. Dentro deste
espírito: renove; recicle; melhore; evolua; abandone maus hábitos, cuide
mais de sua saúde mental e física. Lembre que a cada fase da vida morre
um corpo para nascer outro: o da criança vira jovem; o do jovem vira adulto;
e assim por diante. E você? Como tem tratado o seu?
A família SOPAL deseja a todos os seus colaboradores e as suas famílias
uma FELIZ PÁSCOA!
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