05 de março de 2015

Transporte Coletivo Seguro
O começo de 2015 foi satisfatório para o CONORTE comparado aos anos
anteriores, o número de assaltos a coletivos do consórcio reduziu nos meses
de janeiro e fevereiro. A redução deste índice é resultado da cooperação
entre Brigada Militar, Polícia Civil, Comando de Policiamento da Capital,
Tribunal de Justiça do RS, ATL, SINDTAXI, SINTAXI, ASPERTAXI,
CONORTE, UNIBUS, STS, CARRIS e Sindicato dos Rodoviários de Porto
Alegre. O CONORTE agradece a todos que de alguma forma contribuíram
para este resultado!.

Ação de Carnaval
A equipe Navegantes realizou
no dia 13 de fevereiro, na
garagem da empresa e no
Terminal Rui Barbosa, a ação de
conscientização sobre Doenças
Sexualmente Transmissíveis DST's entregando a seus
funcionários material informativo
e preservativos.
A ação foi um sucesso!!!

Dia da Mulher

PA 6 Inovação

Feira de Páscoa 2015

Fatos sobre o Ebola

O Delegado Sindical da Nortran – Alessandro Ávila
propôs melhorias no fornecimento do Vale Alimentação,
em abril teremos novidades.
Por mais um ano, Don Morello estará presente em
nossa Páscoa.
A tradicional feira de Páscoa acontecerá no saguão
da empresa, nos dias 23, 24 e 25 de março.
Também teremos a 2ª Páscoa Solidária da SOPAL,
onde os colaboradores poderão fazer doações de
chocolates para adoçar a data de trinta crianças da
Escola Ursinho Pim Pom. Após a arrecadação das
doações serão sorteados brindes da Don Morello para
aqueles que participarem desta nobre ação.
As doações poderão ser entregues à telefonista, em
horário comercial, até o dia 27 de março.
Contamos com a sua participação!
ONDE
USAR
Nos estabelecimentos
credenciados em todo
o Brasil identificados
com este adesivo.

COMO
USAR

SUA
SENHA

Aceita nas
maquininhas
de debito online
conhecidas no
mercado.

Confira o valor da
compra e digite a
sua senha. Ela é
de uso pessoal e
intransferível.
Mantenha seu
sigilo.

SEU
SALDO

CENTRAL D

Você pode consultá-lo
no Comprovante
emitido ou no site
sodexobeneficios.
com.br. O saldo
remanescente fica
acumulado para
o mês seguinte.
E ATENDIM

ACESSE WWW.SODEXOCLUB.COM.BR
E APROVEITE UM MUNDO DE
VANTAGENS EXCLUSIVO PARA VOCÊ
USUÁRIO SODEXO
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MULHER...
Doce e forte, decidida e delicada, trabalhadora ou
dona de casa, baixa ou alta, loira, morena ou ruiva.
Não importa o estilo, a etnia e nem os costumes.
Toda a mulher é atitude com gestos delicados, mulher
que traduz o amor, multiplica os sorrisos, olhares e
carinhos.
A mulher é um exemplo de como viver a vida.
A nossa homenagem a quem gera a vida e com sua
força, delicadeza e sabedoria ajuda a transformá-la
em algo encantador.
Parabéns mulheres!
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