INFORMATIVO DO CONORTE
05 de outubro de 2010

O Conorte agradece à todos os envolvidos
na Campanha do Agasalho 2010 que
arrecadou mais de 45 mil itens, que foram
doados para 32 instituições.

Eventos no Conorte

Conheça a Navegantes
Na edição do programa realizada
no dia 02 de setembro, participaram do
encontro os motoristas Ademir
(6213), Joselito (6145) e os
cobradores Iveraldo (6124), Adão
(6283) e no setor de manutenção
Mecânico Rudinei (6104).

O conorte parabeniza as
empresas associadas pelas
ações realizadas no mês de
setembro, que envolveram
seus colaboradores, proporcionando a troca de informações e conhecimentos, além
da integração e valorização
dos mesmos.
Os eventos foram:
SOPAL - Semana SIPAT
NAVEGANTES - Semana da
Qualidade
NORTRAN - Teatro Nortracenando CESMAR

Programa “Sua Familia na Navegantes”
Realizado anualmente, desde 2008, os
colaboradores se inscrevem e trazem seus
familiares para conhecer a empresa durante
uma tarde. Além de visitar as dependências
da empresa são apresentadas práticas de
Gestão de Pessoas e Responsabilidade Social. O evento é coordenado pela Gerência de
DRH em conjunto com a Assistente Social.
Os participantes desse ano foram: Joberto (6278), Jorge Veríssimo
(6011) e Gilnei (6310).

Tripulação é qualificada para o
melhor atendimento aos clientes
A ãrea de DRH, sempre pensando em
qualificar seus colaboradores, realizou o
Treinamento com o instrutor Maurílio da
Rosa sobre, Prevenção de quedas no
interior do ônibus em embarques e
desembarques. Este evento tem a finalidade de promover segurança com qualidade bem como a uso correto das
normas operacionais.

P 9 Renovação da Frota

PA 5 Auditoria Externa de
Re-certificação da ISO 9001:2008

A 2ª Auditoria Externa de Recertificação da ISO 9001:2008
será realizada de 19 a 22 de
outubro. Troque o Manual do
Colaborador (revisão 04 pela
revisão 05) nos seguintes locais:
> Motoristas, Cobradores e Fiscais - UN Operacional
> Colaboradores da
Manutenção - UN Manutenção
> Colaboradores da
Administração - UN
Tecnologia da Gestão

A frota da Nortran está recebendo
14 veículos novos. Dez são O 500 e
quatro são OF 1722, todos atendem
100% dos requisitos da acessibilidade, com tecnologia Multiplex,
acionamento de sinaleiras e
limpadores de pára-brisa
compacto no painel. Esta é mais
uma evidência do compromisso da
Empresa com a satisfação de seus clientes e colaboradores.
Daisy Linke - RepreSentante da Direção

SIPAT Sopal 2010
Dia 27 de setembro de 2010 foi a abertura oficial da nossa SIPAT
(Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho). A empresa
homenageou os colaboradores 5 estrelas pelo profissionalismo e
dedicação no desempenho de suas funções. Foram mais 200
colaboradores homenageados neste ano. Contamos com a participação
do Comando Regional dos Bombeiros e também Grupamento de busca e
salvamento que trabalham com os cachorros no combate ao tráfico e
salvamento. Neste evento ressaltamos ainda a importância da participação
de todos nas diversas palestras durante a semana. Em um ano de eleições
com prováveis mudanças, a SOPAL continua seu trajeto focado em seus
objetivos que é antes de mais nada, prestar serviço de qualidade,
satisfazendo as necessidades de seus clientes e colaboradores.

PA 4 Conorte nas Escolas

Foram premiadas com uma bola
(vôlei e futebol) as turmas de alunos das Escolas Wenceslau Fontoura e
Osvaldo Aranha que realizaram um desenho referente à educação para o
trânsito e preservação do meio ambiente, após a participação no
Conorte nas Escolas. Alice Clasen - Serviço Social

Rodonorte Express é uma publicação do CONORTE - Consórcio Operacional da Zona Norte. Projeto Gráfico, Produção e Diagramação: Em Foco Comunicação e Marketing emfoco@emfocopoa.com.br Tiragem: 65 exemplares

