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Nova colega
Neste mês de
agosto, recebemos uma nova
colega na Empresa.
É Luciana Villanova Tworkoski.
Luciana é estagiária de Administração e será um
elo de ligação entre as empresas do consórcio na gestão da qualidade,
organização dos cursos e demais atividades de integração.
Seja bem-vinda ao time!

Coletivo da Solidariedade
Ônibus fez a alegria da criançada da Associação das
Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul, na rua Irmã
Maria José Trevisan, 10 Vila Farrapos. A Navegantes passou
às mãos da presidente, Srª Alcema Moreira o total de 565
peças de roupas angariadas na campanha do Agasalho 2005,
nos coletivos da empresa.
Eloi dos Santos, monitor, 21
anos de serviços prestados à
Navegantes, na foto, ministrando treinamento para cobradores referente a utilização do
validador dos novos vales
DESTAQUE
transportes: as fichas verdes.

Novo Itinerário
A linha TR 61 a partir do dia 10 de setembro irá passar,
no sentido bairro-centro, pelo shopping total.
Seu itinerário contemplava a Av Cristóvão Colombo
apenas até a Ramiro Barcellos e ia para a Farrapos. Agora
irá pela Cristovão até a Rua Santo Antônio e depois irá para
a Avenida Farrapos.

SETOR

Área de chapeação e
pintura com dois
colegas em plena atividade: Joacyr, agachado pintando, e
Orestes, sobre o
cavalete, preparando o
carro.

Animação

Palestra
No dia 11 de julho a colaboradora Andréa Mazarem-DH
realizou palestra e debate no 1º Seminário sobre Sexualidade
na Adolescência, na Escola Munic. Gentil Godoy, com a participação de aproximadamente 150 educandos. Também teve
divulgação do projeto da Nortran “Tornando-se um Profissional”, que prepara jovens para o mercado de trabalho.
No dia 15 de julho,
realizamos Visita
Técnica na Carris,
para conhecer o
padrão de armazenagem de resíduos Visita
recicláveis adotados pela empresa.

Campanha do Agasalho
A Creche da
Pastoral da
Criança recebeu, da
Nortran,
No dia 13 de julho tomou 1.492 peças
posse a nova Gestão da d o a da s n a
Campanha do Agasalho 2005.
CIPA 2005/2006.
CIPA

Realizamos no dia
três de agosto uma
tarde animada com os
filhos dos colaboradores da Sopal.
Visitamos a Fundação Thiago Gonzaga
para assistir a peça teatral: “Conta comigo” que alerta para os
cuidados que se deve ter no
Trânsito, principalmente por
parte das crianças, e a
valorização da vida.
Agradecemos a todos que
auxiliaram nos cuidados com
as crianças.
Fundação: www.vidaurgente.com.br vidaurgente@vidaurgente.com.br F: 322310893

Obrigado Guilherme
Existem pessoas que por mais
que brilhe o sol, insistem em
viver na sombra, ver apenas o
lado negativo das coisas e com
isto acabam fechando a “porta”
para a vida; porém, há os que
sempre vêem o lado positivo e bonito de qualquer situação, mesmo nas
ruins, e o mais importante, sem pedir nada em troca. Assim era o colega
Guilherme, sempre disposto e otimista; pessoas assim fazem falta com
certeza. De onde estiver, que continue o brilho de sua dedicação por estes anos todos à frente do que mais gostava: o trabalho e o esporte!
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