05 de fevereiro de 2015

Campanha Boa Convivência

Comite de Melhorias 2015

Com a intenção de consolidar o
CONVIVÊNCIA: A importância do respeito c o m p r o m i s s o e d i v u l g a r o s
às diferenças no ambiente de trabalho.
objetivos para 2015, foi realizado
no dia 21/01 a primeira reunião da
O CONORTE e suas consorciadas equipe do Comitê de Melhorias.
acreditam que manter uma relação cordial e Em clima de descontração foram
amigável no trabalho é muito importante para apresentados e debatidos o
uma boa convivência e um bom rendimento Planejamento Estratégico, os
nas atividades cotidianas, por isso foi Projetos, os Planos de Ação e o
divulgado nas empresas o cartaz com dicas Organograma.
para uma Boa Conivência no ambiente de
trabalho.
CIPA 2015/2016

Doações de Natal
O CONORTE e a empresa
S O PA L a p a d r i n h a r a m a s
crianças da ACOMPAR Núcleo II
e no dia 10/12/14 realizaram a
entrega dos brinquedos de Natal
à instituição. Em agradecimento

A eleição para escolha dos representantes dos empregados da CIPA
(Comissão Interna Prevenção Acidentes), gestão 2015/2016, ocorreu nas
dependências da empresa na data de 23 de dezembro, no horário das 08:00
às 17:00hs.
Compareceram para votar 269 funcionários, haviam 14 candidatos
inscritos. Após a apuração, chegou-se ao seguinte resultado:
Titulares
Rudinei Ferreira Leal
54 Votos
Paulo Roberto Silva dos Santos 45 Votos

Suplentes
Marcelo de Oliveira Vidal 23 Votos
Valmir dos Santos
20 Votos

Como representantes do empregador foram indicados os seguintes
funcionários: Alice D'Avila, Cíntia Oliveira, Vanessa Santos e Tales Lima

as crianças fizeram uma apresentação de
Segurança é unir esforços para divulgar, orientar e obedecer às medidas
música natalina. O CONORTE e a SOPAL básicas de segurança no trabalho, implicando em mais saúde.
agradecem a contribuição de todos os Na corrente da segurança o elo mais importante é você.
envolvidos.

PA 4 Click da Segurança

Cuidando de você neste Carnaval

Neste mês de fevereiro estaremos realizando
uma campanha de fundamental importância para intensificar que “A
vida é melhor sem Aids”. A campanha tem como objetivo reforçar a
Dicas de Segurança para quem trabalha
importância da prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, em
neste verão e para quem está de férias....
especial a AIDS, durante o Carnaval.
Durante uma campanha realizada chamou a atenção para pesquisas
Atividades ao ar livre
divulgadas, nos últimos anos, que mostram uma queda no uso da
— Se você trabalha ou se diverte na terra, nunca se esqueça de manter a camisinha de 58% para 49%, todas as faixas etárias, nas relações com
vacina antitetânica em dia. O Clostridium tetani, uma bactéria mortal, vive no parceiros casuais.
solo e pode entrar no corpo por meio de cortes minúsculos ou de pequenas A SOPAL fará distribuição de preservativos e folders durante a semana
que antecede o carnaval na empresa e em alguns terminais.
farpas.
— Quando você está cortando a grama, primeiro tire as pedras e os gravetos
que podem sair voando com o cortador de grama. Use óculos de proteção e Neste carnaval use camisinha e divirta-se com segurança.
trabalhe transversalmente em terrenos inclinados.
— Acabe com a população de mosquitos da casa se livrando dos focos de
Agradecimento
água parada, especialmente depois da chuva.
— Ao fazer trilhas, tente se manter nas conhecidas. Sugere atenção para
A SOPAL agradece a todos os
encontrar um ponto de referência que possa ajudá-lo a fazer o caminho de colaboradores que estiveram engajados
na Campanha Zero Acidentes realizada
volta.
ao
longo do mês de dezembro. Também
— Tente fazer trilhas com mais alguém e leve água, protetor solar, uma muda
aos
motoristas e cobradores que
de roupa, uma bússola e alguns alimentos não perecíveis.
contribuíram
com seu papel fundamental
— Evite fazer exercícios pesados nos dias de muito calor.
para
o
sucesso
da mesma. Salientamos
— Os mais velhos, que são mais vulneráveis, devem ficar longe do sol e
que no período da realização da
beber muito líquido gelado.
campanha não houve nenhuma
— Usar sapatos apropriados à beira da piscina e em banheiros púbicos pode
ocorrência de trânsito, fator este muito
reduzir o risco de ter pé-de-atleta. Na praia, eles podem
relevante principalmente nesta época do ano.
prevenir ferimentos causados por materiais cortantes
Informamos que a Campanha terá
escondidos na areia, além de proteger contra a areia
continuidade ao longo do ano nas datas
quente.
comemorativas.
— Alguns dos ferimentos de verão mais graves ocorrem por
Desde já contamos com a colaboração de
todos.
conta do mau uso de acendedores e churrasqueiras. Nunca
jogue produtos inflamáveis diretamente sobre o fogo.

Fatos sobre o Ebola
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