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O consórcio agradece
a comunidade e a
rede Wal Mart pelos
32 mil itens
arrecadados na
campanha!

Semana Nacional do Trânsito
Entre os dias 18 e 25 de setembro
acontece a Semana Nacional do
Trânsito. O Tema deste ano é
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO. A
proposta é refletir sobre valores
como respeito, gentileza,
cooperação, colaboração,
tolerância, solidariedade, amizade,
entre outros tão importantes ao
trânsito seguro e harmônico.

I Semana da Qualidade
Navegantes
Do dia 14 a 20 de agosto ocorreu a I Semana da Qualidade
Navegantes, o evento tem como objetivo semear práticas de gestão
e conceitos da qualidade, e contou com as seguintes atrações:
14/08 – Visita de benchmarking na empresa Sogil;
17/08 – Apresentação do Case de Voluntariado do Unibus,
palestrante Cláudia Pereira;
18/08 – Grupo de Teatro Nortracenando, com a peça “Cuidado o
Trânsito Não Pára”;
19/08 – Apresentação do Case da Empresa de Transporte Coletivo
Viamão, palestrante Jackson Rosa;
20/08 – A Gestão da Navegantes e o Atendimento ao Cliente
Durante as palestras ocorreram diversos sorteios de brindes, em
especial de cestas de café da manhã
Agradecemos a presença dos 132 colaboradores que participaram e
das empresas que contribuíram para nosso crescimento.

Melhoria nos Terminais
O próximo contemplado pela pesquisa será o
terminal Rubem Berta, o local será ampliado.

Parabéns Vovó Nair!
Neste mês felicitamos a Vovó
Nair pelo seu aniversário, ela
completa 84 anos.
Agradecemos sua dedicação
com os nossos colaboradores
e também com a comunidade.
Homenagem da Vovó Nair ao dia do Motorista

PA 4 Conorte nas Escolas
PA 6 Foco no Colaborador
A NORTRAN
atendeu mais
uma solicitação
com foco na
satisfação dos
colaboradores
do terminal RUI BARBOSA,
doando um TELEVISOR para a
sala deste terminal, que já conta
com microondas e geladeira.

A Nortran, recebeu a vista de 36
alunos e dois professores da Escola
América.Os alunos assistiram vídeo e
palestra sobre Educação para o
Trânsito e Preservação do Meio Ambiente.Os participantes receberam um
delicioso lanche e brindes da empresa.

PA 5 Benchmarking Realizado

A Nortran realizou benchmarking na empresa
VONPAR, com foco em Gestão Ambiental e
Social. Participaram da visita os colaboradores:
Alice (SS), Marta (TI), Carmem, César e Chirla
(TST's), que foram recebidos pelo Sr. Léo Voigt Diretor Executivo.
A VONPAR montou alguns Projetos como Arte Reciclável, Reciclando
Vidas, Reciclando Cooperação, Reciclar, Aprender e Empreender:
trabalhos realizados diretamente com a população (catadores e
associações de triagem de lixo) envolvendo as pessoas mais vulneráveis na
sociedade. Estes projetos contribuem para a inclusão social e redução do
descarte de produtos de todos os tipos no meio ambiente. Internamente a
empresa respeita a separação de resíduos mantendo coletores conforme
as Leis do CONAMA. Todo resíduo gerado pela Vonpar é 100% reciclável.

PA 6 UNIDIA Farroupilha
Data: 18/09/2009
Local: Terminal Parque dos Maias

Cardápio: Carreteiro Especial
Obs. Traga os seus talheres

Mc Dia Feliz
Sábado, 29 de
agosto, a SOPAL mais
uma vez mostrou sua
solidariedade ao
Instituto do Câncer
Infantil. Num dia lindo
de sol e calor mais de
50 crianças foram levadas ao Mc Donald´s para lanchar e brincar, enquanto
isso na empresa os pais participaram de um encontro emocionante sobre
Saúde e Qualidade de Vida.

Campanha do Agasalho

Mais uma vez nossos colaboradores e comunidade responderam com
bastante comprometimento e energia à campanha do agasalho. Arrecadamos 7.422 peças de roupas de todos os tipos e com isso conseguimos
beneficiar a três instituições que trabalham com pessoas carentes. Foram
elas: Associação Comunitária Vila Dique; Inst. Madre Tereza, Albergue Dias
da Cruz e Cento Vida,
recebendo mais de
duas mil peças cada
um.
O resultado desta
campanha nos faz ter
a certeza de que
somos sim solidários
Inst. Madre Tereza
Centro Vida
e que nossos colaboradores estão sempre
atentos aos apelos
sociais. A SOPAL
agradece a todos
que, de uma forma ou
de outra, participaram
deste processo.
As. C. Vila Dique
Alb. Dias da Cruz
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