INFORMATIVO DO CONORTE
05 de novembro de 2008

Visita Técnica
Tempo de Empresa é
comemorado pela primeira vez

O CONORTE recebeu a visita
do Consórcio Sindi Ônibus de
Fortaleza, a equipe esteve presente na empresa para conhecer
o nosso sistema de gestão.
Terminal Vila Farrapos
Neste mês inicia-se a construção do Terminal Vila Farrapos.
A Escola Julio Vergara cedeu ao consórcio o local.

Passar 20 anos ou mais em uma mesma empresa é motivo de
orgulho para nós e nossos colaboradores. Tal fato não poderia deixar
de ser comemorado. No dia três de outubro, pela primeira vez
colaboradores que completavam vinte anos de Navegantes ou mais
neste ano, foram homenageados com um belo jantar na
Churrascaria Vitrine Gaúcha. O destaque do evento foi um vídeo
com o depoimento dos colaboradores, o qual emocionou muitos dos
participantes e seus acompanhantes. O jantar foi servido logo após a
homenagem com a entrega das placas pela alta administração.

Nosso Mestre de
Discurso do Diretor Geral
Cerimônias Gerente Edison
Carlos Henrique

Cedência de Veículos
O consórcio realiza a cedência gratuita de
ônibus para escolas, instituições
beneficentes e associações.
Até o mês de setembro foram realizadas
56 cedências.

Campanha Interna

PA 6 Dia da Criança 2008

A Festa do Dia da Criança foi
um sucesso!! 600 participantes entre crianças e adultos.
Elogiamos a todas as pessoas
que se dispuseram voluntariamente a fazer a festa, aos colaboradores que participaram
trazendo suas crianças, e à
Diretoria da Nortran que vem investindo todos os anos nesta festa.
Parabéns à todos!
PA 6 Foco no Colaborador
Foi lançado no mês de setembro o
Programa Dívida Nunca Mai$, que tem
como objetivo auxiliar o colaborador na
tomada de decisão e organização em
relação ao seu dinheiro, garantindo uma
maior TRANQUILIDADE FINANCEIRA.
São disponibilizadas ao colaborador
ferramentas para que toda a sua família
possa controlar os seus gastos.

PA 4 Benchmarking concedido
A Nortran recebeu a visita da empresa
Expresso Medianeira que veio com objetivo
de verificar a importância do treinamento
Operação Ar Puro para o correto funcionamento do computador de bordo Digidrive.

PA 6
Unidia

Participe do Unidia no Terminal Rubem Berta/Leopoldina.
Será no dia 14 de novembro, sexta-feira, das 10h às 15h.
Sua presença é muito importante.

O Centro Infantil Madre
Tereza este ano foi
selecionado pela SOPAL
para receber as doações
da campanha interna.
Foram doadas 40 caixas com roupas femininas, masculinas e infantil, calçados
e também alimentos não perecíveis. A instituição atualmente cuida aproximadamente de 200 crianças da comunidade e é mantida pelo grupo de freiras que conta
ainda com apoio de doações e outras colaborações. A SOPAL agradece pelo
apoio, colaboração e doações realizadas por seus colaboradores.

Semana da Criança 1
Este ano, a SOPAL realizou para os filhos de seus
colaboradores na semana da criança, o concurso do
melhor desenho que ao final foi publicado nas
dependências da empresa e estampado em camisetas
que foram distribuídas. Os finalistas do concurso foram:
1º Lugar: Julielen de 7 anos, filha do colaborador Reinaldo - 14352, 2o lugar: Rhuan de 9
anos filho de Adão Lenar - 11272 e 3º lugar: Cleison, filho de Henrique Alves - 13543. Os três
finalistas receberam premiações.

Semana da Criança 2

A festa do dia das crianças começou mais
cedo para “O samaritano”, com galeto organizado pelos voluntários. Foram distribuídos
pares de tênis doados pela empresa e as goleiras, confeccionadas pela equipe do Conorte.
Depois do galeto Os samaritanos e filhos dos
colaboradores assistiram uma bela sessão de
cinema com o filme Kung Fu Panda com direito
a pipoca e refri em uma sala do Streep Center.
Compareceram 175 pessoas, dentre elas crianças e acompanhantes para assistir ao filme.
Todas as crianças receberam a camiseta do
concurso do melhor desenho. Nossos sinceros
agradecimentos aos voluntários que tiveram
papel fundamental nas comemorações desta
data tão importante para todos nós!
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