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Nova Frota Conorte 2011
Porto Alegre recebe 26 novos ônibus para atender as linhas Parque dos
Maias, Nova Gleba, Agostinho, Minuano, e Lindóia. O evento de apresentação ocorreu no dia 16 de junho de 2011, no Largo Glênio Peres, centro de
Porto Alegre. Agradecemos a 1ª Cia do 9º BPM, em especial ao Comandante
Major Córdova, Tenete Baierle e equipe, pelo apoio que nos foi prestado.

Comunidade
no Conorte
Ocorreu no dia 21 de junho um
Coffee Break com as associações
de moradores Maxx Geiss,
AMOPAM e ACOPAM para abordar
temas como dificuldades
operacionais na região e melhorias
no atendimento ao cliente.
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O Conorte iniciou suas doações de
agasalhos no dia 14 de junho,
doando 600 peças para a Prefeitura
de Porto Alegre, que irá distribui-las
para instituições cadastradas.

PA 4 Conorte nas Escolas

No dia 27 de maio, 46
alunos e 2 professoras
da Escola Ana Neri
participaram do Conorte
nas Escolas.
Os alunos visitaram a Oficina de Manutenção acompanhados pela
colaboradora Vera Lúcia, assistiram um vídeo com orientações de
Segurança no Trânsito, Preservação do Meio Ambiente e
comportamento nos coletivos.
No final da visita receberam brindes e lanche.

PA 6 - Foco no Colaborador
A Equipe de Esportes parabeniza todos os atletas e
familiares que participaram do 8º Campeonato Interno
de Futebol Sete. Os grandes vencedores foram:

Desenvolvimento de Lideranças
Nos dias 08, 10 e 15 de junho de
2011, a Auto Viação Navegantes realizou um treinamento sobre Noções
Básicas de Mecânica e Condução de
Veículos, ministrado pelo Gerente de
Manutenção Gilmar Nunes Aires. A
empresa contou com a participação
de 76 colaboradores, dentre eles
motoristas e cobradores.
A Auto Viação Navegantes agradece o comparecimento dos colaboradores!

Homenagem pelo Dia do Rodoviário
Para você, que dirige todos os dias com amor.
Que transporta muitas pessoas com carinho.
Para você que cumpre as leis do trânsito
para transportar todos com segurança
e dar segurança aos pedestres...
Para você que tem a maior paciência
e sabe ser um bom profissional.
Você presta um grande serviço à sociedade.
Recebe meu carinho, te desejo muita felicidade
e que Deus te proteja sempre.
Parabéns motorista pelo seu dia...
25 de julho, dia do Motorista.

Almoço Junino
No dia 24 de junho a Sopal promoveu um almoço junino para seus
colaboradores internos. Com o intuito
de não deixar passar a data alusiva
aos festejos de São João e também
para integrar ainda mais sua equipe, a
empresa ofereceu um delicioso
almoço nos arredores do Galpão
Crioulo. A empresa agradece a todos os que se empenharam em organizar
o evento.
Primeiro Ato - Louis Braile
Neste mês de Junho aconteceu a
primeira entrega da Campanha do
Agasalho 2011. O Serviço Social da
Sopal, juntamente com o time de motoristas trainee fez a entrega de roupas
para as seguintes entidades: Clínica
Esperança, Lar Esperança e Instituto
Louis Braile. O frio está vindo com tudo,
por isso temos que chegar antes.
Colabore você também doando roupas e calçados para quem mais precisa!

Curso In Company
Chácara das Pedras - Campeão

Passo das Pedras - Vice Campeão

Rogério Cardoso no centro

O 3º Lugar foi para equipe Leopoldina e o 4º Lugar
para Rubem Berta.
O troféu de Goleiro Menos Vazado foi para o
colaborador Rogério Cardoso do Passo das
Pedras. E o grande goleador foi o colaborador
Paulo Henrique da linha Ruben Berta que levou o
troféu de Maior Artilheiro.
Paulo Henrique (à esquerda)

Dia 18 de junho a Sopal reuniu na Sala de Treinamento um time de 20
colaboradores de diversos setores da empresa para a participação no
curso: Feedback Como Ferramenta
Eficaz de Resultado, ministrado pela
Consultora Verônica Stein, da AGQ. Foi
um sábado extremamente proveitoso
porque todos receberam mais
"ferramentas" para lidar com os
problemas do dia a dia, inerentes a este
segmento que é o transporte coletivo.
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