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HOMENAGEM

Homenagem à Brigada Militar

No dia 17 de novembro, nosso colaborador Daciano C. Tavares
comemorou 30 anos de serviços prestados à Navegantes e seus
diretores. Em comemoração a data, ele agraciou os colegas do
escritório com uma deliciosa torta de sorvete. Na mesma
ocasião foi presenteado com um lindo conjunto de talheres para
churrasco.

Homenagem ao
comandante do 20º BPM
Cel. Flavio da Silva Lopes,
no dia 17 de novembro, na
Fiergs. Também homenagem ao dia da fundação da
brigada militar do RS, 18
de novembro de 1037.
Homenagem ao soldado do 20º
BM, Claudio Marcos de Lima
Nunes, destaques da segurança
publica no transporte coletivo da
Zona Norte.

Destaque

Setor em destaque

Borracharia - Setor onde se
realizam as trocas, manutenção e
controle de pneus. Na foto vemos
nosso colega Clairton desempenhando sua função.

Cel. Comandante do 11º BPM Sérgio
Augusto Zwetsch. Homenagem aos
destaques da segurança pública no
transporte coletivo da zona norte.

UNIDIA

José Baiar Machado Ribeiro
Admissão: 30/10/1986.
Cargo/Função: Mecânico
responsável pelo acompanhamento da vistoria periódica junto ao órgão gestor.

QUALIFICAÇÃO

Neste mês de
novembro as
atividades do
UNIDIA aconteceram no Bairro
Leopoldina.

Renovação da frota.
Os clientes da NORTRAN estarão
recebendo em breve modernos veículos Mercedes bens modelo 1722.
O Comitê de Acidentes de
Trânsito definiu estratégias
e ações para o ano de 2006,
com foco na responsabilidade social e no
atendimento às vítimas de
acidentes.

HOMENAGEM

Nortreando Rumos

Unitran
Equipe
Unitran
apresentou
melhorias
nos
terminais
em 2005

Estão sendo ministrados pela SOPAL treinamentos sobre Relações
Humanas. Aproximadamente 400 colaboradores na função de cobrador
são privilegiados com o tópico sobre o verdadeiro sentido do trabalho em
equipe e o quanto bem aplicados os benefícios que estão recebendo. Este
evento é organizado pela equipe multidisciplinar de recursos humanos da
empresa.

Mais 21 jovens preparados para o mercado de trabalho. A diretoria foi representada por Adilson Porto.

VISITA

No dia 11 de novembro, o garoto Bruno Machado, deficiente
físico, visitou a
empresa, acompanhado da tia Vicentina. Ele é
vizinho da SOPAL e admirador do
transporte coletivo. Conheceu o funcionamento da garagem. Registramos o momento como o menino
gosta: fazendo pose de motorista.

No dia 28 de novembro foram
homenageados os motoristas e
cobradores que não tiveram ocorrência operacional durante o ano. Também foi a abertura da semana
interna de prevenção de acidentes de trabalho com palestras educativas e
informativas, visando a melhor qualidade de vida do trabalhador. A diretoria
agradece aos colaboradores, acreditando que em 2006 a caminhada
valerá a pena se o objetivo principal for a paz!!
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