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Manutenção em Alta
E neste seu dia lembre-se de que estamos aqui pois
acreditamos que o melhor caminho foi aquele que
você nos mostrou.

A área de manutenção de frota e
suprimentos da Navegantes tem demonstrado resultados motivadores.
Além de indicadores com resultados
significativos, a equipe vem
demonstrando um enorme comprometimento e elogia seu Gerente
Domingos Casagrande por ser um
líder competente e determinado.

A limpeza também é
destaque do setor.
Quem tiver dúvidas, é só
fazer um benchmarking e
conferir!!!

Conheça a Navegantes, em Novo Formato

Com uma nova cara, mais descontraído o Conheça a Navegantes retornou
no dia 24 de abril com mais participantes. Agora o programa conta com a
presença de 2 cobradores, 2 motoristas
e 1 colaborador da manutenção ou
administração alternando. O contato
com o Diretor Carlos Henrique passou a
ter maior tempo de duração.

PA 4 - Conorte nas Escolas
Realizamos o primeiro Conorte
nas Escolas do ano de 2008 no dia
11 de abril. Participaram 50 crianças e 4 professoras da Escola
Osvaldo Aranha da Vila Ipiranga.
Além de conhecerem a empresa
os alunos participaram de palestras sobre Segurança no
Trânsito e Meio Ambiente.
PA 4 - Responsabilidade Social
A Nortran está
promovendo uma
campanha de doação
de roupas e produtos
de higiene para bebês
da comunidade.
Participe!!!

Desde o dia 29 de abril a
Navegantes está com uma
nova Assistente Social. O
nome dela é Cláudia e vai
atuar na empresa nas
terças-feiras, das 08h às 12h
horas e nas quintas-feiras
durante todo o dia.

Clientes com Necessidades Especiais

A Sopal iniciou no mês de abril um novo treinamento: "Atendimento aos
Clientes com necessidades Especiais". A intenção é atingir todos os
motoristas e cobradores da empresa, a fim de sensibilizar e orientar a
tripulação no atendimento a clientes diferenciados. Os multiplicadores
embasados pela legislação vigente e as orientações do Conorte
pretendem humanizar ainda mais essa relação, evitando assim o
descontentamento de ambas as partes.
Qualificação Profissional
Família Sopal

PA6 Benchmarking Realizado
Na Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento de Cidades, que aconteceu em
fevereiro, na PUC RS, a Representante da Direção Daisy Linke acompanhou os
inúmeros trabalhos sobre o desenvolvimento urbano. Destacou o painel "O papel do
transporte urbano na promoção do desenvolvimento local e global de cidades"
apresentado por Luis Gutierrez, Diretor da EMBARQ para a América Latina, Adriana
Lobo, Diretora do CTS-México e Luis Antonio
Lindau, Diretor do CTS-Brasil.
Os palestrantes abordaram sobre o futuro para as
cidades que apresentam crescimento acelerado do
transporte individual, o perigo da ampliação do número de automóveis nas ruas. Foram apresentadas
ações e projetos em andamento, que podem contribuir para a qualidade de vida nos centros urbanos.

Assistente Social

A Sopal gostaria de deixar registrada a alegria do vínculo que criamos com as famílias de nossos
colaboradores. O motorista Sadi,
após 27 anos de empenho resolveu dedicar mais tempo a sua saúde e casa. Ele sai, mas deixa seus
filhos Edson, atualmente na função
de manobrista e Marcelo Lopes
como cobrador, dando continuidade nessa relação cheia de conquistas e renovações.

A Sopal está
proporcionando
um novo espaço
de aprendizado
para os seus motoristas: "Treinamento na Área Comportamental para Motoristas Profissionais", o
objetivo geral é a mudança de comportamento, a melhoria de como conduzir o
veículo do qual se trabalha. Esse será o 1º
passo de uma série de ações voltadas para
esse tema, onde empresa e motoristas
deverão trabalhar juntos em busca de
resultados positivos. As palestras estão
sendo ministrada pelo Sr. Maurilio Crixel.
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