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PA 15 Comunidade
No dia 18 de junho de 2010, o Conorte realizou
mais um encontro com a comunidade.
Nesta ocasião estiveram presentes os representantes das seguintes associações:
· Associação dos Moradores do Wenceslau
Fontoura
· Associação dos Moradores da Timbaúva;
· Associação Vila Alexandrina;
· Centro Social CESMAR;
· Associação dos Moradores do bairro Ingá.
Além das Associações, tivemos a presença de
representantes da empresa Nortran. Nesta
reunião foram discutidos problemas operacionais na região e mais parceria social do Conorte com a comunidade.

PA 10 - Melhoria dos Terminais
No mês de Junho mais um terminal foi inaugurado.
Agora os colaboradores que
trabalham nas linhas do Passo das
Pedras poderão usufruir de um local
de descanso com mais conforto e
organização.
Veja como era e como ficou!!!
PA 14 - Treinamento da Fiscalização
Nos dias 08 e 09 de junho os fiscais
do Conorte participaram de uma Palestra
Motivacional de 04 horas que abordava o
atendimento ao Cliente Interno, visando
assim integrar cada dia mais os fiscais e
colaboradores das empresas, reforçando
a importância de um trabalho em equipe.

Conheça a Navegantes
Na edição do programa realizada no dia 11 de
junho, participaram do encontro os motoristas Edilon
(5963) e Adelar (6148), os cobradores Nilson (6115) e
Peixoto (6337), e representando a Administração o
Técnico em Segurança do Trabalho Gérson. Segue
depoimento dos participantes:
“Tivemos a oportunidade de expor os
problemas da nossa rotina de trabalho, esclarecer
dúvidas, conhecer os planos futuros da Navegantes e
programas que estão sendo desenvolvidos. Ficamos
admirados com o interesse da empresa em resolver
as situações dos colaboradores, bem como, a
humildade e simplicidade do Diretor

Novos Técnicos de Segurança do Trabalho
Em qualquer ambiente produtivo há riscos à saúde humana
que precisam ser controlados. Conhecer como controlar estes
riscos é fundamental para garantir o projeto de sistemas
produtivos adequados ao trabalho humano. E essa é a missão
dos dois novos Técnicos de Segurança do Trabalho, Fabricio
Marchisio e Gerson Santos que irão atuar na prevenção,
instrução e gerenciamento destes riscos, buscando a
eliminação e/ou neutralização destes agentes, a fim de
qualificar as atividades laborais de nossos colaboradores.

Programa Papa-Pilhas
Segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica (ABINEE)
avalia que o mercado brasileiro consome 1,2 bilhões de unidades de
pilhas por ano (baterias de celulares, de filmadoras, pilhas em geral),
que depois de usadas não podem ser colocadas no lixo comum, nem
servir de brinquedo para as crianças. Apenas 1% é processada e tem
um destino ambiental correto.
Pensando nisso, a AUTO VIAÇÃO NAVEGANTES está engajada na
campanha “Papa Pilhas”, que tem por objetivo orientar o colaborador
de que as pilhas usadas e baterias devem ser descartadas no
recipiente de coleta adequado, para serem transportadas para uma
empresa recicladora, dando destino final de forma a obter sais e óxidos
metálicos que são utilizados na indústria de refratários, vidros, tintas,
cerâmicas e químicas em geral ao invés de, como na maioria dos
locais, terminarem em um “lixão” e poluir não só o solo, mas também, e
principalmente, o lençol freático contaminando todo o ecossistema.

Campanha do Agasalho

PA 4 Campanha do Agasalho
Dentro do calendário da campanha
do agasalho 2010, foram entregues às instituições da
comunidade, localizadas na região norte de Porto Alegre:
Creche Tia Maria Tereza, Creche Jerusalém, Escola de
Cegos Louis Braille, Pastoral da Criança e Lar do
Excepcional Santa Rita.
Os 6.286 itens doados foram selecionados para melhor
atender as necessidades da comunidade local.
Agradecemos as doações recebidas dos clientes e
dos colaboradores. Continuem participando, nossa
campanha encerra-se 30/07/2010.

PA 4 Conorte nas Escolas
A Nortran recebeu a visita de 38 alunos e 02 professores da Escola
Presidente Vargas. Visitaram a empresa e assistiram a palestra sobre
Educação no Trânsito e Preservação do Meio Ambiente. Após fizeram um
lanche e receberam brindes da empresa.

As instituições
Centro Infantil Madre
Te r e z a e C e n t r o
Humanístico Vida no
mês de junho receberam doações da
Campanha do Agasalho realizada pela Sopal. A empresa disponibilizou as instituições 3596
peças diversificadas. Desejamos que estas doações contribuam para
aquecer o inverno de muitas pessoas, alcançando assim o objetivo mais
importante da campanha.

Festa Junina Voluntários

No mês de junho, a Sopal juntamente com o
grupo corações voluntários proporcionou as
crianças e adolescentes abrigados na
Fundação de Proteção Especial - Zona Norte
uma linda e divertida Festa Junina. As crianças
e adolescentes participaram de brincadeiras,
além de degustarem diferentes delicias típicas
desta importante festa folclórica.

Recados

Dia dos Pais Sopal:
“Estão abertas as inscrições para o
concurso Dia dos Pais Sopal.
Podem participar filhos de
funcionários que tenham idade
entre 6 e 12 anos. Os participantes
deverão criar uma frase de
homenagem aos pais. Serão
premiados os três primeiros
colocados. O formulário para
participar está disponivel no Servico
Social da empresa. Inscrições até o
dia 09 de julho.”

Curso de Mecânica
Veicular:
“Estão abertas as
inscrições para duas vagas destinadas ao Curso
de Mecânica Veicular
Automotivo (leve) disponibilizadas pelo Senai a
filhos de colaboradores da
Sopal. Informações no
Serviço Social. Inscrições
até o dia 09 de julho.”

Feirinha Sopal:
“No mês de julho a
empresa estará disponibilizando espaço para a
realização da primeira
Feirinha Sopal, onde
colaboradores poderão
expor e divulgar seus
trabalhos. Para ter
maiores informacoes
procure o servico social
da empresa.”
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