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No dia 17 de Junho o
Conorte fez a doação de
22 camisetas de Futebol
para a Escola Estadual
20 de Setembro.
A iniciativa teve como
objetivo contribuir para o
sucesso dos alunos nos
jogos que venham a
participar.

Encerrou no dia 15 de Junho a Campanha do Agasalho 2004.
Neste ano foram arrecadadas mais de 44 mil ítens. Várias
entidades receberam as doações. Entre elas, a Clínica
Esperança, Igreja Imaculado Coração de Maria, União de Idosos Alegria de Viver e Sociedade Beneficente Profeta Daniel.
Os donativos foram recebidos em todos os ônibus e em dois
pontos fixos: BIG Sertório e Shopping Lindóia.
Agradecemos a colaboração e empenho de todos nesta
Campanha, que superou a marca de 25 mil ítens arrecadados
no ano de 2003.

O Rotary Internacional, tendo como lema “ Dê a
mão ao próximo”, representado pelo Presidente
do Rotary Aeroporto, Sr. Eduardo Beuren,
homenageou a empresa Sopal, na pessoa do
seu Diretor Nestor Lain, pela destacada atuação
na área social, comungando assim com os
propósitos de existência e identificando-se com o
lema Rotário 2003/2004

Um de nossos princípios visa promover o desenvolvimento e participação dos colaboradores para a modernização da Empresa. Seguindo este princípio, realizamos eleições de CIPA e representante dos funcionários, contando com a parceria do TRE, proporcionando
aos colaboradores democracia, rapidez e eficiência.

Os representantes da CIPA Gestão 2004/2005 da
SOPAL são: Rejane B. Moreira, Wolmir M. de
Oliveira, Valmor P. Muniz, Gelson Luiz Santos e
Germano G. Pacheco. Os suplentes são: Eliana B.
Portella, Humberto S. Monteiro, Reni José da Silva,
Paulo Elias B. Rios e José Carlos P. Nunes.
Representante do Sindicato: Humberto S. Monteiro.

Curso de CIPA
A Navegantes já entregou mais de mil peças de roupas arrecadadas na atual Campanha do Agasalho, levando conforto e alegria a muitos lares necessitados. As entidades beneficiadas foram: Soc. Esp. Irmão Francisco de Assis, Assoc. de Moradores
da V. Esperança
e a Paróquia S.
Antônio de Loiola, do P. Humaitá. Também a A.
Arquipélago da
Ilha Mauá, da
Ilha da Pintada.

Durante os dias 24 a 28
de maio, a Navegantes promoveu o curso de CIPA nas
dependências da Empresa.
Foi ministrado pelo professor Marcio Padilha, coordenador do Curso de Técnico de Segurança do IPUC - Canoas. Todos os Cipeiros da
gestão 2004 participaram. Com isso, a Navegantes reafirma
seu propósito de melhoria nas condições de higiene,
segurança e saúde de seus colaboradores.

Nortracenando

A Nortran recebeu em
doação mais de 13 mil
itens, a Igreja Nossa
Senhora Aparecida,
localizada na Vila Mário
Quintana foi uma das
várias instituições beneficiadas com as doações
de agasalhos.

A Nortran parabenizou a Gestora de Recursos Humanos e Qualidade Daisy, pelo seu
aniversário.
A aniversariante expressou sua alegria de
fazer parte das conquistas que a Nortran tem
alcançado, e especialmente neste momento
rumo a certificação ISO 9001:2000. Agradeceu a todos pelo empenho em fazer da Nortran
um melhor lugar para trabalhar.

O Grupo Teatral Nortracenando
apresentou, no SEST/SENAT no
evento em comemoração ao Dia do
Trabalhador, a peça: “Cair, Tropeçar,
da Saúde Cuidar”. O grupo de atores
é formado pelos colaboradores da
Nortran: Adeni, Carmem, Chirla,
Diego, Lídia, Marta, Sérgio e
Vladimir.
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