INFORMATIVO DO CONORTE
05 de agosto de 2010

Programa Conversando a Gente se Entende
tem duas sugestões aprovadas

PA 16 - Ações para Prevenção de Assaltos
No dia 15 de julho, o Conorte,
representado pelo gerente
Marcus e pelo Assessor Comunitário Sr. Fagno, participou da
discussão na Assembléia
Legislativa sobre o Plano de
Fiscalização da Brigada militar
para enfrentar os constantes
assaltos a ônibus.

PA 15 - Comunidade

No dia 23 de julho, o Conorte realizou mais um encontro com a
comunidade, nesta ocasião recebemos a visita das seguintes Associações:
· Associação dos Moradores da Vila Minuano
· Associação dos Moradores da Vila Asa
Branca
· Associação dos Moradores da Pça. Candido
de Menezes
· Associação dos Moradores da Vila Respeito

PA 5 - Qualificação do Atendimento do SIRC
No mês de julho aconteceu um
Benchmarking dos Setores Operacionais
da Nortran com o SIRC, para a troca de
informações, qualificação do atendimento e padronização dos processos,
visando a melhoria contínua do trabalho,
para melhor atender o cliente externo.

PA 5 Treinamento de Interpretação
e Formação de Auditor Interno
do Sistema de Gestão Nortran
Nos meses de maio e junho de 2010 foi
ministrado na Nortran pela empresa AGQ
Associação Gaúcha para a Qualidade o
Treinamento de Interpretação e Formação
de Auditor Interno do Sistema de Gestão
Nortran com duração de 32h, com o instrutor
Valter Tavares. O objetivo do curso foi requalificar os integrantes da equipe de PA5
Auditoria Interna e qualificar novos
auditores.
A média geral da turma na avaliação foi de
9,02. Parabéns a todos!!!
PA 4 Benchmarking
Concedido

A Nortran concedeu
benchmarking às alunas
da Faculdade ULBRA com
foco no Serviço Social,
participaram da visita
Juliana e Gabriela. Concedente: Alice Clasen.

PA 4 Conorte nas Escolas
A Nortran recebeu a visita de 37 alunos e
duas professoras da Escola Wenceslau Fontoura e 58 alunos e três professores da Escola
Osvaldo Aranha.
Visitaram a
empresa e assistiram à palestra
sobre Educação
no Trânsito e
Preservação do
Meio Ambiente,
após fizeram um
lanche e receberam brindes da
empresa.

No mês de julho dois colaboradores tiveram sua sugestão
aprovada, sendo premiados pelo
programa. Conheça as
sugestões aprovadas:
Cobrador Toledo (6442) - ao
divulgar no mural a listagem dos
aniversariantes do mês, inserir ao
lado do nome do colaborador sua
fotografia.
Cobrador Da Silva (6508) - Revestir as bancadas da arrecadação com material emborrachado para proporcionar mais conforto aos
cobradores ao encerrarem sua tabela.

Conheça a Navegantes

Na edição do programa realizada no dia 08 de julho,
participaram do encontro os motoristas Valdemar R.
(6128) e Claudiomiro (6155), os cobradores Marcelo
(6375) e Jeferson (6376), e representando a Manutenção Filipe (6625).
Segue depoimento dos participantes:
“A atenção nos dada pelo Diretor e
toda a Administração se destacou.Além disso, compreendemos a
preocupação da empresa com o bem
estar dos colaboradores e clareza dos
planos para melhorias de vida de
funcionários e familiares. Foi um
momento tranqüilo no qual recebemos
tratamento especial e ficamos admirados com a simplicidade do Diretor.”

Mc Dia Feliz - Inscrições Abertas
Estão abertas as inscrições, até o dia 20 de agosto, com a Secretária
Adriana para o evento do Mc Dia Feliz, que ocorrerá no sábado do dia 28
de agosto. Traga seu filho para se divertir!!!

Campanha Interna
Preocupada com a saúde e o bem estar
de seus colaboradores a Sopal no mês de
julho proporcionou aos seus colaboradores a visita do Centro Clínico Gaúcho
e também a equipe do Viva Bem.
Os profissionais realizaram verificação
de pressão, proporcionaram dicas e
esclarecimento de dúvidas sobre
ergonomia, alongamentos e postura
correta nos postos de trabalho, campanha
esta que se estenderá pelo SESMT
durante todo mês de agosto nos terminais.

Motorista Econômico
Por mais um ano consecutivo o
time de motoristas da SOPAL
atendeu ao chamado da economia.
O consumo de diesel mais uma
vez foi reduzido, na comparação
com o ano passado, na média da
frota.
Em reconhecimento ao comprometimento e à competência deste grupo,
a empresa, neste último dia 30, presenteou a todos, num evento aberto
com a presença de monitores, instrutores e gerentes envolvidos no projeto.
Parabéns Motoristas!

Mais um Convênio

Buscando estimular a educação a Sopal firmou convênio
com as Escolas e Faculdades QI. O convênio oportunizará
aos colaboradores 15% de desconto em qualquer curso da
instituição. Para utilizar o convênio, basta retirar sua carta de
encaminhamento no serviço social.”
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