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Programa Bebê a Bordo
A Navegantes lançou um programa de aproximação
entre a família dos colaborares e a empresa. Ao nascer
o filho de algum colaborador, este receberá uma
homenagem no hospital.
No dia 12 de junho nasceu o mais novo integrante da
família Navegantes, Edison Luís Fontanelli Júnior, filho
da nossa colega Rúbia Farias e Edison Luís Fontanelli.
Para receber a homenagem basta deixar o seu nome
na recepção que quando nascer seu pimpolho estaremos
lá registrando o marcante acontecimento em sua vida!!

Iniciaram as doações da Campanha
do Agasalho 2008. No mês de junho o
CONORTE distribuiu 3.500 peças de
roupas a sete instituições.
Participe doando agasalhos e indicando ao Conorte instituições carentes da Zona Norte de Porto Alegre.

Diário da Navegantes

Transporte Integrado

Estamos criando um informativo interno com o
objetivo de melhorar a comunicação entre todos na
empresa. O primeiro passo já foi dado: a escolha do
nome, através de votação realizada no dia 30 de
junho. Diário da Navegantes (sugestão do cobrador Sílvio - 6188) foi o nome vencedor. Parabéns
Sílvio e obrigado pela sugestão!!!

Prezados Cobradores: na utilização do
cartão de vale-transporte não é necessário
apertar os botões para liberar a roleta.

Uma Ação Solidária
O motorista Valmir do Santos, que trabalha na linha
703 Vila Farrapos, é orgulho para Navegantes.
Trabalhando em um veículo APD ele notou que a cadeira de rodas de uma de suas clientes (Ester) estava em péssimas condições de uso.
Lembrando que tinha em sua casa
uma cadeira de rodas que ninguém
utilizava ofereceu o equipamento,
que foi aceito e muito bem vindo. No
dia 17 de junho Valmir entregou a
cadeira a Ester e sua mãe Dona
Araci, na casa delas.

Tolerância Zero

PA 4 Responsabilidade Social
Doações I
Conorte nas Escolas

A empresa Nortran através do Serviço Social,
sabendo da necessidade da Secretaria Municipal
de Direitos Humanos e Segurança Urbana de
receber doações para repassar ao Povo Guarani
que perdeu tudo durante as fortes chuvas ocorridas
no inicio de maio, fez uma doação de 22 caixas de
roupas e calçados. Deixamos aqui registrados os
agradecimentos:
Ana Elisa de Castro Freitas - Secretaria M.
Direitos Humanos e Segurança Urbana - PMPA

Marco Antonio Seadi - Secretário de Direitos
A Escola Grande Oriente da
Humanos
e Segurança Urbana.
Cohab Ruben Berta participou do
Conorte nas Escolas na Nortran.
Participaram 38 alunos e duas
professoras.

Doações II

PA 6 Posse CIPA

A Nortran doou para a
Associação dos Moradores
do Passo das Pedras 80kg de
galeto para o jantar beneficente
em prol a reforma do salão da
sede.

Pensando nas alterações do
Código de Trânsito Brasileiro a
SOPAL realizou no dia do
pagamento uma campanha
denominada Tolerância Zero
ao Álcool no Trânsito.
Nesse dia o SESMT tirou
dúvidas sobre a lei nº 11.705,
distribuiu folders explicativos e
realizou testes de bafômetro
entre colaboradores. É a SOPAL trabalhando por um trânsito mais seguro!

Resultados
Um conjunto de ações estão simultaneamente acontecendo na SOPAL visando,
entre outras coisas, a mudança de atitude
por parte dos nossos motoristas em relação
ao desempenho da sua função, no sentido
de qualificar cada vez mais o serviço prestado, essa mudança comportamental se traduz
em última análise em economia e os resultados já se mostraram positivos nos meses de abril, maio e junho. É importante
ressaltar também o trabalho de campo realizado pelos monitores Aguinaldo e
Souza junto aos motoristas no sentido de orientá-los na forma correta de conduzir
seus veículos baseados nas informações do computador de bordo "digidrive" que
permitem apontar as oportunidades de melhoria de cada motorista, permitindo
assim que se faça um trabalho personalizado junto aos mesmos.

Mais uma formatura de jovens aprendizes do
curso de Serviços Administrativos do Sest Senat.
Marlon, Samuel e Douglas terminam o estágio de
seis meses em nossa empresa deixando uma
porta aberta. Foram de grande valia para
Evento da posse dos cipeiros da
gestão 2008/2009

Faça da responsabilidade social uma filosofia de vida. Seja um
voluntário da Navegantes e defenda as causas sociais. Inscrições
na recepção!!!

Aprendizes

empresa e esperamos vê-los em breve.
Parabéns meninos, torcemos por vocês.
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