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Você ainda pode doar
um agasalho.

Preservando o Meio Ambiente
Participe!

25 de julho é o dia do Colaborador do Conorte

Nós passamos pela vida de muitas pessoas
e muitas pessoas passam pela nossa vida.
Obrigado por estar na nossa vida todos os dias.

Homenagem
No dia 17 de junho a direção
do Consórcio recebeu uma
homenagem dos Bombeiros
Passo D’Areia pela pintura de
um caminhão da corporação.

Procurando contribuir com a preservação do meio ambiente e
incentivar a responsabilidade socioambiental a Navegantes
implantou no dia 15 de junho o uso de copos individuais para a
área administrativa. Visando a redução da utilização de copos
descartáveis cada colaborador recebeu um copo com seu nome
e a marca da Navegantes. Esta ação está inserida no projeto
“Compromisso Social uma
Visão de Futuro”, e é decorrente da sugestão fornecida
pela colega Rúbia através do
Programa Conversando a
Gente se Entende. A colega
recebeu o Kit Limpeza após a
implantação da sugestão.

Honestidade

A honestidade parece ser a qualidade que mais se destaca no cobrador
Veloso, que por duas vezes achou dinheiro na Navegantes e devolveu
sem saber quem era o dono. Da primeira vez encontrou o dinheiro no cofre
do coletivo e devolveu ao fiscal Darci. Na segunda encontrou R$ 70,00 no
pátio da garagem e entregou para o fiscal Rodrigo. Quando trabalhava na
linha Ilha da Pintada em conversas com colegas descobriu que o motorista
Adão era o colega que tinha perdido o dinheiro, que o agradeceu muito e o
bonificou com R$ 10,00. Não há qualidade que nos orgulhe mais que a
honestidade, parabéns Veloso!

Conheça a Navegantes

Campanha do Agasalho

O Conorte em parceria com a rede Wal Mart arrecadou até a segunda
quinzena de junho 8 mil peças de roupas.

A edição do mês de junho do Programa Conheça a Navegantes
ocorreu no dia quatro, onde os participantes, cobradores Campos e
Matheus, motoristas Vater e Leal e lavador Carlos Alexandre
deixaram o seguinte depoimento:
“A empresa tem demonstrado interesse em resolver as situações dos colaboradores e
também tivemos a oportunidade de expor muitas
coisas, além de ficar sabendo do andamento dos
programas que estão sendo desenvolvidos,
antes não tínhamos esta oportunidade. A humildade e simplicidade do Diretor Geral Carlos
Henrique também nos chamou atenção.”

PA 4 Responsabilidade Social

A Nortran recebeu mais uma
Turma do Projeto Norteando
Rumos. Participaram 19 jovens
que tiveram aulas de Informática
Básica no Telecentro Rubem
Berta e palestras sobre Preparação para o Trabalho, com as Psicólogas
em Formação da Nortran, Aline e Jaqueline.

PA 4 Responsabilidade Social
Foi implantado o Banco de Doadores de
Sangue da Nortran, uma sugestão vinda
pelo SORRIA SGN do Cobrador Odemar
Luiz Lino.
Quando algum colaborador ou familiar
necessitar de doadores de sangue, o pedido
deverá ser feito para o Serviço Social que
fará a verificação da listagem no sistema e
entrará em contato com os doadores para
efetivarem a doação.

PA 4 Conorte nas Escolas
No dia cinco de junho aconteceu
mais um Conorte nas Escolas. Neste
dia recebemos a visita de 47 alunos e
duas professoras da Escola Toyama
que conheceram a empresa,
assistiram vídeo e Palestra sobre educação no trânsito e preservação
do meio ambiente. Na oportunidade os alunos conheceram os novos
ônibus adquiridos pela empresa já adequados a nova norma da
acessibilidade.

Ação Social
No dia 10 de junho o Serviço Social – SOPAL
entregou a doação de 108 litros de leite para a
Creche Joana D'arc na Vila Minuano. A empresa
visitou algumas instituições que prestam cuidados às
crianças para conhecer de perto a realidade social
em que estão inseridas. A creche contemplada
atende 42 crianças sendo que algumas em situação
de vulnerabilidade social. Acreditamos que cuidar da
infância é o melhor investimento para um futuro
melhor e esse é um compromisso SOPAL.

Concurso Fotográfico NTU

Elvis dos Santos, porteiro da
empresa teve sua foto incluída
entre as 20 melhores no 3°
Concurso Fotográfico da NTU.
Dentre centenas de fotos enviadas
do Brasil todo, nosso colega ficou
em quinto lugar, com a foto
intitulada: Por do Sol no Obirici. A
paixão pelo transporte coletivo e
sua história renderam a Elvis esta classificação. Um quinto lugar com
gostinho de primeiro. Parabéns! Para quem quiser ver as demais fotos
ganhadoras é só acessar o site da NTU - www.ntu.org.br.

CIPA 2009/2010
A SOPAL, realizou entre os dia 25 de
maio e cinco de junho o curso para cipeiros
gestão 2009/2010 para os titulares e
suplentes. O curso foi de 20 horas,
ministrado pelo instrutor Maurílio Crixel no
auditório da empresa. Para o
enceramento do curso e confraternização
o grupo recebeu um gostoso coquetel. Agradecemos a presença de todos e
desejamos uma ótima gestão.

Rodonorte Express é uma publicação do CONORTE - Consórcio Operacional da Zona Norte. Projeto Gráfico, Produção e Diagramação: Em Foco Comunicação e Marketing emfoco@emfocopoa.com.br Tiragem: 65 exemplares

