05 de maio de 2015

Transporte Coletivo Seguro

Páscoa na Navegantes

No dia 27 de abril o Conorte realizou uma reunião junto ao Ministério
Público a fim de instruir procedimentos relevantes e de encaminhar
demandas atinentes ao Ministério Público, referente a promoção, união e
qualificação da segurança do transporte coletivo na cidade de Porto Alegre
para usuários e tripulações.

Melhorias nos Terminais
Para melhorar o atendimento e bem
estar das tripulações do Terminal Fátima
o Conorte melhorou a iluminação externa
e realizou o cercamento do terminal.

A Ação Páscoa Solidária foi um
sucesso!!!
As crianças da Instituição de
Educação Infantil Vitória adoraram a
visita da Coelha da Páscoa.
Obrigada a todos os funcionários
participantes.

tem uma energia especial,
que envolve, protege e consola.
Capaz de conduzir e incentivar.
Mãe, um presente e um dom.

Feliz dia das mães

PA 4 benchimarking Concedido
“Agradecemos a oportunidade em
realizar a visita à Nortran, pois além do
grande carinho que temos pela
empresa sabemos da credibilidade,
força, da organização e seriedade que
vocês tem com os processos. Nosso
encontro fomentou muitas
oportunidades de melhorias, que aos
p o u c o s v a m o s i m p l e m e n t a r.
Elizângela e Nathália” – Navegantes
Benchmarking concedido pela
Representante da Direção Daisy
Linke, Coordenadora de DH Dariane
Nunes, Secretaria da Gestão Jóice
Padilha e a Psicóloga em formação Kellen dos Santos sobre os processos de
Desenvolvimento Humano e Tecnologia da Gestão.

Fatos sobre o Ebola

XX SIPAT NORTRAN
Aconteceu em abril a XX SIPAT
Nortran, destacamos o sucesso das
palestras pela superação da meta de
mais de 180 participantes. Os temas
abordados foram: responsabilidade
civil e acidente de transito, prevenção
ao assedio moral, uso de EPI's,
nutrição saudável e ergonomia.

Capacitação e-Social
O grupo formado por
profissionais do administrativo
recebeu o treinamento sobre o
e-Social no dia 17 de abril, pela
LEFISC. O treinamento busca
adequar a empresa e
respectivos setores ao projeto
do Governo Federal, que busca a unificação do envio de informações pelo
empregador em relação aos seus empregados.

Confraternizar Faz Bem...
Confraternizar significa “estar mais perto”.
E por isso, a equipe da manutenção
encabeçou a organização de um churrasco
no dia 20 de abril, proporcionando a
integração entre os colaboradores do
administrativo e manutenção. O churrasco
estava excelente, preparado com muito zelo
pelos colaboradores Ari e Tonho.
Agradecemos a equipe organizadora e aos colegas que prestigiaram o
evento, com a expectativa que tenhamos mais confraternizações ao longo do
ano.

Dia das Mães
Ser mãe é sorrir mesmo nas dificuldades, é abraçar
com ternura quem tanto faz travessuras, é amar sem
pedir nada em troca.
Ser mãe é ser tudo e mais um pouco.
Feliz Dia das Mães!
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