05 de setembro de 2013

Campanha do Agasalho 2013
O Conorte, junto com as empresas SOPAL, Nortran e
Navegantes, está finalizando mais uma
Campanha do Agasalho. A colaboração de
todos os voluntários das três empresas e do
consórcio foi fundamental para realizarmos
mais esta ação social. Obrigado pela participação!

Semana da Qualidade e SIPAT
Com o objetivo de integrar
os funcionários no sistema
de gestão, tornar a
Navegantes cada vez mais
eficaz na promoção de

Elogio
O Conorte elogia o colaborador Rodrigo Valadares
por seu empenho e dedicação no cumprimento das
suas tarefas.
Parabéns pela eficiência na realização de suas
atividades!

acidentes e promover ações com foco na
qualidade de vida, entre os dias 26 e 31
ocorreu nossa Semana da Qualidade e
SIPAT.

Semana Nacional do Trânsito
Entre os dias 18 e 25 de setembro acontece a Semana
Nacional do Trânsito. O tema deste ano é
Década Mundial de Ações, 2011-2020,
Álcool, outras drogas e a segurança no
trânsito: efeitos, responsabilidades e
escolhas.
O objetivo é reduzir o número
de acidentes com vítimas fatais
e com lesões permanentes.
Segurança no Trânsito é
responsabilidade de cada um e
somente através de conscientização
e mudança de atitudes teremos menos
mortes e pessoas mutiladas.

PA - 4 Benchmarking concedido
No dia 16.08.2013 a Nortran concedeu
benchmarking para empresa Navegantes,
com foco nas atividades práticas de
processo de seleção. Participantes:
Débora Freitas, Dariane Nunes, Heron
Santiago (Nortran), Alice (gerente RH
Navegantes) e Priscila (psicóloga
Navegantes).

PA - 4 Projeto Monitoramento
A Nortran está implantado o
monitoramento por câmeras com o
objetivo de prevenir acidentes, assaltos
e quedas de passageiros dentro dos
coletivos. Com o monitoramento é
possível identificar situações de risco e promover ações
preventivas com o apoio dos parceiros da Brigada Militar,
Conorte, ATP e Comunidade. As imagens também auxiliam no
treinamento e qualificação dos colaboradores. Esclareça suas
dúvidas e contribua com sugestões de melhorias.

PA - 3 / PA - 6 Formação de Motoristas
Está em andamento a terceira turma
de FORMOT I, para colaboradores com
interesse em se tornar motoristas no
padrão Nortran. A turma é composta por
7 cobradores da Nortran e 2 da EVEL.
Sempre com acompanhamento e sob
orientação dos motoristas multiplicadores e da monitoria.
Boa sorte aos colegas e boas aulas!

Viva com Qualidade
Com foco na melhoria
da qualidade de vida dos seus
funcionários a Navegantes vem
buscando parcerias, como
resultado deste esforço o Sistema
Educacional Galileu (SEG) está
disponibilizando diferentes
técnicas de massagens aos nossos
funcionários, enquanto a nutricionista
Bruna da empresa Policard está
realizando o acompanhamento dos
mesmos, incentivando a busca de
hábitos saudáveis.

Segurança no trabalho
Durante o mês de agosto, os
colaboradores do departamento de
manutenção da SOPAL, participaram
da palestra: “Segurança no Trabalho:
Um bem para todos!”. A palestra foi
realizada pelo SESMT e Serviço Social
com a finalidade de sensibilizar os
colaboradores quanto a importância do uso correto de EPI's /
EPC's e a relevância do comprometimento e segurança na
realização das tarefas. E reforçamos que a segurança no trabalho
é um bem para todos: empresa, colaborador e sua família.

Visita aos Terminais
No mês de setembro, SESMT e Serviço Social reiniciarão as
visitas aos terminais, que tem por objetivo proporcionar espaço
de integração e orientação. Durante as visitas os colegas serão
convidados a participar de ações como a ginástica laboral e check
list do terminal. Também será disponibilizado material
informativo contendo dicas relacionadas a qualidade de vida.

Ação Solidária
Empresa e colaboradores se uniram para
realizar ação social em solidariedade as
vítimas do alagamento ocorrido no bairro
Sarandi. Foram arrecadados e distribuídos
agasalhos, mantimentos e materiais
higiene/limpeza aos moradores da
comunidade. A empresa agradece aos
colaboradores que participaram da ação :
“Ser voluntário é querer em algo ajudar,
É sentir que com os outros se deve colaborar.”

