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PA 6 HOMENAGEM AOS
COLABORADORES POR
TEMPO DE EMPRESA
15 Anos
Paulo Amaral
Jorge Viegas
Anselmo Franco

Paulo

Cobrador
Motorista
10 Anos
Motorista

Jorge

07/01/1999
28/01/1999
17/01/2004

Foram arrecadados 160 itens (entre brinquedos e livros), doados para a Creche
Jerusalém localizada no Jardim dos Coqueiros. As crianças ficaram muito felizes e
agradecidas, cantaram uma musica natalina em homenagem aos doadores.
Entre as duas fases da campanha (Dia das Crianças e Natal) foram arrecadados,
em média, 420 itens, que foram doados as crianças carentes da comunidade.
Agradecemos aos colaboradores e familiares que foram solidários e contribuíram
para esta campanha!

Anselmo

CONVIVÊNCIA: A
IMPORTÂNCIA DO RESPEITO
ÀS DIFERENÇAS NO
AMBIENTE DE TRABALHO.
O CONORTE e suas consorciadas acreditam que manter
uma relação cordial e amigável no trabalho é muito
importante para uma boa convivência e um bom rendimento
nas atividades cotidianas.
DICAS PARA UMA BOA CONVIVÊNCIA NO TRABALHO:

"Elogio o colega Silvio da Silva por ser muito prestativo e
atencioso com os demais colegas. Em pelo menos 3 momentos
presenciei-o ajudando colegas em situações de saúde, deslocando-se
e levando-os até hospitais para prestar-lhes socorro. Parabéns por ser
este excelente colega e profissional!"
João Carlos Z Costa - Motorista

· Lembre que você é um ser social, você precisa dos outros e os
outros precisam de você.
· Não magoe os outros com palavras de mau gosto, ou palavras
ofensivas.

PA 4 MEDALHA RESPONSABILIDADE
SOCIAL

· Seja atencioso, cordial e gentil. Evite expressões pejorativas ou
apelidos. Chame as pessoas pelo nome.
· Tenha a mente aberta para respeitar as opiniões dos outros e
saiba discordar sem ofender.

Em novembro a Nortran recebeu a medalha de responsabilidade Social da
Assembléia Legislativa, referente aos resultados de 2013.

· Seja alegre e otimista, irradie em volta de si um ambiente de
bondade e confiança.
·Não comente os defeitos alheios, e nem faça comentários que
denigram as pessoas.
·Elogie os bons trabalhos, mesmo que não saiba quem os tenha
feito.
·Desaprovamos qualquer atitude de preconceito ou
discriminação de raça, origem, sexo, idade, religião e opção
sexual, deficiência física ou mental, reforçando a diversidade no
ambiente de trabalho e o respeito às diferenças individuais.
·Se alguém por ventura estiver sofrendo preconceito ou
algum tipo de discriminação ou assedio deve entrar em
contato com a Assistente Social da empresa.
“O verdadeiro sábio, é aquele que se coloca na posição
de eterno aprendiz.” (Sócrates)
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Evaldo Nunes
Luiz Silva
Airton Almeida
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Jorge Neumann
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Rodrigo Monteiro
Lucas Pereira
Eduardo Lindenmeyer
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