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CIPA

Organização

Jardim Navegantes

Como se vê na foto,
mais uma vez a Equipe
de Manutenção do
Conorte dá o seu apoio
na conservação e manutenção de todos os terminais das linhas do
Conorte.

No detalhe

Vista do jardim situado
na entrada da empresa.

No mês de março, a colaboradora Cristina da Silva Braga foi
promovida ao cargo de Secretária da Qualidade. Ela será um
elo entre as empresas do consórcio na gestão da qualidade,,
organização dos cursos e demais atividades de integração.

Novo itinerário

Reforço

A partir do dia primeiro
de março a linha B51.1
Parque/Hospital
Conceição/Postão
IAPI passou a atender
o Loteamento do
Bosque. Um melhor
atendimento aos
moradores da região.

A partir do dia
primeiro de março,
a linha B56 Passo
das Pedras
Aeroporto, tem
mais um horário
em sua tabela, às
06h 55min, reforçando o atendimento no horário
de pico.

Raridade

No dia 24 de fevereiro último
transcorreu a eleição dos
membros da Cipa Navegantes
para o período 2006/2007. O
pleito foi acompanhado pelos
colegas do Sindicato dos
Rodoviários e ao final da
apuração os colegas Valdoir
Rocha e José A. Serra foram
eleitos membros titulares, sendo
seus suplentes Paulo R Santos e
Fabiano Crispim. A direção da
empresa parabeniza os novos
cipeiros desejando-lhes uma
exitosa gestão.

Um coletivo cujo ano de
fabricação é 1967 foi flagrado circulando pelo pátio.
Um pedacinho da nossa
história passeando por aí.

UNIDIA

Aniversário

No Unidia Terminal Hospital - 652, foi feita a divulgação das ações para
minimizar os riscos dos
impactos sócio ambientais
para 223 colaboradores.

Qualidade - CCQ

Circulo de Controle de
Qualidade é um pequeno
grupo de colaboradores que
voluntariamente se une
para conduzir atividades de controle de qualidade dentro da
mesma área de trabalho. A motivação básica do CCQ é a
participação voluntária. As Equipes de Controle da Qualidade
(ECQ) tiveram um momento de integração onde foi reforçado o
conceito e a finalidade das Equipes. Coordenadores das Equipes
Manutenção Nortran - A oficina da
Nortran está de cara nova. O piso e as
rampas da oficina foram totalmente
renovados, proporcionando um melhor
ambiente para se trabalhar.

de Qualidade Nortran: EQ Marta da Silva; EQM - Lídia
Prudêncio; Unitran - Sergio Oliveira; Nortracenando - Lidia
Prudêncio; CIPA - Jorge Piccoli;
Coergo - Renata Almeida.

No mês de comemoração dos
40 anos da empresa Sopal,
foram colocados selos comemorativos nos ônibus e reinaugurada a placa de aniversário da empresa. Também foi
feito um almoço de confraternização entre os colaboradores da administração. Uma
homenagem para lembrar estes 40 anos, a empresa Sopal é
referência no transporte de Porto Alegre.

Jogos
A diretoria da Sopal parabeniza os
colaboradores Paulo Nascimento e
Daniel Corrêa pelo 1º lugar no
campeonato de sinuca Sindicato
2006 e aproveita a oportunidade
para felicitar também o time Força
Livre pelo 3º lugar no torneio praiano, lembrando que o objetivo maior
será sempre a confraternização,
independente de vitórias.
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