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PA 10 Terminais
Passo das Pedras- O Conorte iniciou mais uma obra de
melhoria no Terminal Passo das Pedras. Na foto ao lado
está o terminal de hoje. Em breve teremos a satisfação de
mostrar o terminal que teremos no futuro, com mais
conforto, bem-estar e segurança para os colaboradores!
Vila Leão - na foto ao lado está o Terminal Vila
Leão já concluído. O Conorte junto com as
empresas associadas está investindo cada dia
mais na satisfação de seus colaboradores!

Inicia no dia primeiro de maio, mais uma
Campanha do Agasalho.
Os pontos de coleta já estão prontos para
receber as doações. Ajude, doe um agasalho!

PA 4 Conorte nas Escolas
Foi realizado o Programa Conorte nas Escolas na Nortran
com a Escola Grande Oriente do Bairro Rubem Berta.
Participaram 40 alunos e 2 professores, foi visitada a oficina de
Manutenção e apresentado o vídeo sobre a Educação para o
Trânsito e Preservação do Meio Ambiente.
Os visitantes receberam um lanche especial e brindes da
empresa. Contamos com a participação especial do "Nortenho"
que brincou e dançou com a garotada.

Conversando
a Gente se Entende
O canal que foi criado em 2007 continua dando bons
frutos. O porteiro Maicon (6526) propôs um mural onde
fossem colocadas as fotos dos colaboradores
destaque do mês. Sua sugestão foi implementada e se
chamará “Estrelas da Navegantes”.
Desde o mês de março todos os colaboradores que
forem elogiados através do SIRC, EPTC e o próprio
Programa Conversando a Gente se Entende, terão as
suas fotos e respectivos elogios divulgados.

Conorte
nas Escolas
No dia 08 de abril participaram do programa os
motoristas Lima (6190) e Camboim (6086) Viegas, os cobradores Sailer (6309) e Machado
(4806), e representando a administração o assistente de TI Alberto (6527). Segue depoimento
dos participantes: “Na ocasião percebemos o
quanto a administração é acessível, que a
empresa está melhorando junto com seus colaboradores, e que podemos ajudar trabalhando
dentro do padrão, alegres, motivados e
colaborando com os nossos colegas sempre que
possível. Também aprendemos que é muito
importante a comunição, repassando as
dificuldades detectadas na área operacional para
a administração.”

A escola Antônio Giudice foi contemplada
novamente pelo Conorte
nas Escolas, 40 alunos da
segunda série do ensino
fundamental participaram
da ação no dia 28 de abril.

Páscoa Solidária
A Sopal juntamente com o
grupo corações voluntários
proporcionou as crianças e
adolescentes abrigados na
Fundação de Proteção Especial
- Zona Norte uma divertida tarde
no Jardim Botânico.
Foi uma oportunidade de conhecer este espaço interessante, incentivando
a importância da preservação do meio ambiente. “As crianças e adolescentes
receberam lanche, além de chocolates em comemoração a Páscoa.”

Pesquisa
A Sopal iniciou 2010
ouvindo a opinião de
seus colaboradores
quanto a ocorrência de
acidentes. Foram mais
de 400 formulários
preenchidos de forma
espontânea. Seguem
os resultados:

Homenagem
Em abril o Comando Regional dos
Bombeiros comemorou 115 anos de
existência na prestação de serviços à
comunidade. Neste evento algumas
empresas foram homenageadas, entre
elas a SOPAL, que recebeu com alegria
uma lembrança reforçando os laços de
amizade e parceria que mantém com os
Bombeiros da Estação Passo D’areia.
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