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PA 11 Satisfação do Cliente Interno

No dia 17 de dezembro aconteceu a FESTA DE
CONFRATERNIZAÇÃO 2010 dos colaboradores
administrativos do Conorte.

O consórcio deseja a todos os seus
colaboradores um
2 0 11 c h e i o d e
realizações e
sucesso.

PA 15 Comunidade no Conorte
No dia 02 de dezembro o Conorte
encerrou o Projeto Comunidade no
Conorte com a presença das
lideranças da região do Parque dos
Maias e das três empresas
associadas.

PA 16 Pedidos da Comunidade

PA 6 Informações

O Conorte doou brinquedos para o
No dia 27 de dezembro o
Natal das crianças atendidas por Conorte inaugurou a nova sede do
quatro instituições. Foi um Natal de POSTO ESCOLAR que passou a
alegria!
operar no terminal triângulo.

Conheça a
Navegantes
Participantes da Edição do
Conheça Navegantes de
Dezembro: Motoristas Pedro
(6126), Antonio (6088) e Irai
(5570), Cobrador França (6369),
Fiscal Odil.

Campanha de Natal entregue no SASE
A Doação dos presentes foi um sucesso!!!. A alegria das
crianças é estampada em cada sorriso!!! Agradecemos a
participação de todos!
Foram arrecadados 313
brinquedos e montadas 27 cestas
de doces. O total de crianças
beneficiadas foram 127, entre
crianças pequenas e préadolescentes.

2.º Encontro de Linhas
O encontro é ministrado pelo Gerente Operacional João, juntamente com
seu Supervisor Operacional Abrelino,
tendo como objetivo apresentar os
resultados obtidos em cada linha
durante o ano, bem como tratar os
assuntos diversos, atuando de forma
proativa na linha.

PA 6 Foco no Colaborador

Em clima de muita alegria
os colaboradores da Nortran
receberam seu brinde de
Final de Ano. Na ocasião
foi realizado o sorteio de cestas de Café da manhã, a entrega do calendário 2011, e o reconhecimento aos colaboradores que se destacaram na
pontualidade e freqüência, e no relacionamento com o cliente.

PA 4 Conorte nas Escolas

No dia 26 de novembro, participaram do
Conorte nas Escolas, 33 alunos e duas
professoras da Escola Dom Diogo de
Souza, e 49 alunos e três professoras da
Escola Mariz e Barros .
Os alunos visitaram a Oficina de Manutenção acompanhados pela colaboradora Vera Lúcia e assistiram um vídeo
com orientações de Segurança no Trânsito e Preservação do Meio
Ambiente. Receberam um delicioso lanche e um brinde da empresa.

Parabéns Nortran
Parabenizamos a Nortran pelos seus
27 anos de fundação em 02 de janeiro.
Agradecemos o exemplo de dedicação
e trabalho das famílias de Alberto
Rodrigues, Egídio Piccoli, Francelicio
Porto e José Marques Saraiva.
Desejamos que os valores que
fundamentam os objetivos da empresa se
fortifiquem a cada dia e assim possamos
vivenciar diariamente o convite da direção
à melhoria contínua: “Vamos crescer
juntos”.

PA 4 Responsabilidade Social
Em dezembro a Nortran fez a
entrega de 53 brinquedos para
a AMORB Associação Comunitária do Conjunto Residencial
Rubem Berta para a Festa de
Natal das crianças desta
comunidade.

Feliz 2011
Dezembro , momento em que
refletimos sobre o ano que está
finalizando e também de pensarmos e planejarmos o ano que está
chegando. A Sopal gostaria de
agradecer a todos os colaboradores pelo empenho e dedicação
dispensados durante este ano.
Para brindar este agradecimento,
a empresa presenteou os
colaboradores com kits de natal. A
Sopal também gostaria de desejar
um excelente 2011 aos colaboradores e seus familiares. Um Novo Ano
repleto de paz e realizações!

Natal Solidário
A Sopal, e em especial o serviço
social, gostariam de agradecer e parabenizar a participação e o carinho
de todos que adotaram as cartinhas
da árvore solidária. No último dia 14
foi realizada a entrega dos presentes às crianças na sede da Acompar.
O sorriso e o brilho nos olhos das crianças mostraram o quanto nobre e
gratificante foi esta ação. Um gesto de carinho que reforça o quanto faz bem
fazer o bem!

Nota*

No mês de dezembro a Sopal realizou a doação de
aproximadamente 900 camisas (uniforme) ao
banco social do vestuário transformando disperdicio
em beneficio social. Vamos continuar arrecadando!
Lembramos ainda que para retirar camisas novas
é necessária a entrega das camisas usadas.
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