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Coragem e Solidariedade
No dia 23 de maio, o motorista e o cobrador do ônibus 6723
estavam em mais uma jornada de trabalho, até então um dia
comum como outro qualquer.
No trecho da Av. Assis Brasil, esquina com a R. Dona Alzira
um Policial Militar ferido, baleado no braço, pediu auxílio ao
motorista que prontamente parou o veículo. O cobrador imediatamente fez contato
com o 190 solicitando
socorro. Para agilizar o
atendimento foi realizada uma baldeação
para um táxi.
A empresa SOPAL
parabeniza a dupla:
Motorista Juscelino
Nunes dos Santos e
Cobrador Sérgio
Ricardo S. Costa, pelo
ato responsável e
corajoso.

B51 Parque/Postão/IAPI
Para melhor atender os usuários a partir do dia 22
de maio a linha B51 Parque/Postão/IAPI passou a
contar com mais horários em sua tabela.

No dia 26 de maio a
NORTRAN recebeu os
alunos da 1º série da Escola Wenceslau Fontoura. Os alunos assistiram
vídeos e palestras de
educação para o trânsito, prevenção de acidentes e educação ambiental. No final, receberam lanche e um brinde.

Conorte
nas Escolas

Treinamento

Para dirimir dúvidas e prestar
melhor atendimento, a
NAVEGANTES promoveu
treinamento sobre os coletivos
tipo APD. As instruções foram
ministradas pelo monitor Eloi e
se estendeu por todo dia com
intensa participação dos
colegas da área de operação.

Destaque
A escolhida para destaque
do mês é a colega
Alice Cristiane D'Ávila,
que exerce a função de
Auxiliar de Escritório.

Saúde
Mensalmente nossa parceira, a Central Médica Carlos
Chagas, disponibiliza uma
profissional para realizar a
verificação da pressão arterial
dos nossos colaboradores.
A medida visa chamar atenção dos colegas para os perigos
originados pela hipertensão. “Prevenção é o melhor remédio”.

Conorte nas
Escolas

O Projeto Escola 2006 já
iniciou na Sopal. A 1º Instituição visitada foi a Escola
Major Miguel, localizada no
Bairro Sarandi. A 4º série
conheceu nossa Garagem. A
oficina foi o local mais explorado principalmente na hora
de andar na rampa e observar
a parte inferior do ônibus.

Banco Central
Norteando Rumos

Nos dias 06, 13, 20 e 27 de
maio aconteceu o programa
Norteando Rumos. No dia 27
houve uma confraternização de
encerramento e entrega dos
certificados para os 22 jovens
que concluíram o curso. Neste
dia estiveram presentes os instrutores do Tele Centro Rubem Berta, as Psicólogas em Formação Flávia e
Carine e a Assistente Social Alice.

DEPOIMENTO

“Parabéns, pela festa que houve, para homenagear o dia das mães. A festa teve
desfile, um moço que cantou com uma peruca e fez uma apresentação: a Silvia
Santos.Todos maravilhosos a festa foi um espetáculo, teve também sorteio brindes,
a moça que organizou foi muito atenciosa e todas as que nos serviram ... .Fomos
tratadas muito bem, nós que somos as esposas, as mães, cunhadas, filhas ou
sogras, dos motorista, dos cobradores, manobristas enfim todos os que trabalham
na "Nortran" os que fazem com que tudo isso aconteça. Parabéns nota mil. Eu Eva,
cunhada do motorista sr. Daniel Jesus Londero Machado, fui a festa, com a esposa
dele e os filhos, meus sobrinhos, nós agradecemos, muito.”

A SOPAL em parceria com o Banco
Central está realizando no CONORTE,
um treinamento para os caixas e os
cobradores sobre a nossa moeda - o
Real, identificando suas características
e falsificações. Com muito interesse os
colaboradores interagem durante toda a palestra. Os instrutores do Banco
Central receberam treinamento na casa da Moeda.
A SOPAL está executando um projeto
de motivação para pessoas acima de 40
anos voltarem sem medo de preconceito ao mercado de trabalho. Os candidatos estão participando do processo seletivo para cobradores. Com isto podemos dar oportunidade àqueles que,
muitas vezes, não conseguem mais trabalhar no mercado formal. Cinco vagas
de cobradores já foram preenchidas por
candidatos dentro deste perfil e novas
contratações acontecerão.

Oportunidade
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