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Campanha
do Agasalho

Momento de Alegria

A Campanha do
Agasalho foi um sucesso. Encerrou no
dia 30 de junho.
Muitas pessoas foram beneficiadas
com os agasalhos
arrecadados nos
ônibus, e pontos de
coleta do Conorte.

Conorte nas Escolas

Confraternização dos colaboradores da área
administrativa
relativo aos aniversariantes do
mês. O evento
ocorre sempre
na última sextafeira do mês,
com degustação de salgadinhos, regados a refrigerante e sorrisos,
refletindo o bom ambiente e a perfeita integração do grupo.

Integração

Até o mês de Junho o Conorte realizou o Projeto com 07
escolas e tem sido um grande sucesso. Parabéns às
assistentes sociais das empresas do Consórcio e a todos
que contribuem para esta realização.

Sensibilização Multiplicadores Operação Ar Puro
A etapa 2005 da operação Ar Puro iniciou no
dia 14 de maio. Com os
ótimos resultados alcançados pela operação,
tivemos necessidade de
sensibilizar uma nova
turma de multiplicadores.
A eleição da CIPA
gestão 2005/2006 foi um
sucesso, com a participação de mais de 50% dos
colaboradores. Foram 03
votos nulos, 11 em branco,
totalizando 592 votos
nominais e 606 apurados.

Eleição CIPA

Benchmarking
concedido a
empresa SOUL
de Alvorada/RS.

Nossos colaboradores, Daciano
Tavares e Alexandre Silva, respectivamente, gerente
administrativo e
técnico de segurança do trabalho,
recepcionaram membros da diretoria da Assoc. dos Moradores do B. Humaitá. As diretoras conheceram as dependências da empresa e os coletivos que reforçarão a frota na
Região.

O colaborador da Sopal, Luis Fernande, procurou o atendimento com a nutricionista da banquet (gratuito para os
rodoviários) ha alguns meses. É categórico ao afirmar que
sua vida mudou muito. Perdeu 54 kilos. Em seus depoimentos em palestras sobre reeducação alimentar na empresa diz que problemas de
coluna e pressão alta em
decorrência do peso
desapareceram. Hoje
pratica esportes e não
sente cansaço. “toda a
minha família adquiriu
hábitos mais saudáveis
Depois
de alimentação”.
Antes
Eleição da Gestão 2005/2006
A Diretoria da Sopal agradece ao
TRE, Sind. dos Rodoviários e à
Equipe do SESMT pelo sucesso e
organização de mais uma eleição
da CIPA, realizada na Garagem da
Empresa no dia 30 de maio.
Representantes Eleitos:
Emerson Dutra, Sérgio Azevedo,
Vicente Londero, Cid Neri Gonçalves e Paulo Nascimento. Suplentes: Denise Luchina, Ademar R. de
Azevedo, Silvio Chaves, Marcos R.
dos Santos e Edgar Venturini.

CIPA
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