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Melhoria
nas paradas

As reformas e a construção de seis paradas na Av.Bernardino
Silveira Amorim, foram resultado de uma parceria entre o Conorte e a
Usina da SMOV Zona Norte, tendo como responsáveis os senhores
Natalício Andrade (Natal) do Conorte, Engº Carlos André e Juarez
Ramos da SMOV.

Wplex2000

Qualificação dos Terminais

O Terminal
Rubem Berta
neste mês de
novembro, recebeu um forno
microondas.

Nos dias 15, 16 e 17 de novembro, os
caloboradores Agostinho Nogueira e Marcio
A. Peres, do setor de planejamento participaram do 1º workshop de usuários do
Wplex200, realizado em Florianópolis -SC.
O evento teve como objetivos a integração entre usuários e equipe da Wplex, a
apresentação dos resultados obtidos com a
utilização do software de programação de
horários utilizado pelo Conorte, além do
treinamento para o novo software WplexON.

Norteando
Rumos
A Nortran proporciona
um espaço de desenvolvimento para os filhos
dos colaboradores capacitando-os para a inserção no mercado de trabalho. Os jovens realizam
cursos de informática e
participam de encontros semanais onde refletem e planejam
seu futuro profissional. É a Nortran inovando e investindo na
responsabilidade social!
No dia 18 de novembro mais 14 alunos concluíram o curso.

Qualidade
No dia 31 de
outubro foi concluída
a última turma do
treinamento
voluntário realizado
no Conorte
Transportando
Qualidade no
Atendimento.
Participaram 513
colaboradores da
Nortran, sendo 246
cobradores (84%) e
267 motoristas (92%).

Conorte nas escolas
No dia 30 de outubro, 38 alunos da quarta
série da Escola Osvaldo Vergara participaram das atividades na Nortran. Receberam
orientações sobre trânsito seguro, cuidados
com transporte coletivo, cidadania e meio
ambiente. A Assistente Social Alice acompanhou a garotada.

Parcerias

Borrachas Vipal e
Nutrela, nossos parceiros, nos honraram com
sua visita no dia 31 de
outubro último. A Vipal
exibiu seu “possante”
especialmente preparado para competição de
F ó r m u l a Tr u c k e m
Tarumã. A Nutrela, que
nos visita todas as
terças-feiras, com seus
produtos e preços,
conseguiu extrair um
sorriso do nosso sisudo
líder sindical, Sr. Darci.

Confraternização

No último dia
de outubro, os
colaboradores
da área administrativa cumprimentaram
os colegas aniversariantes do mês, naquele ato
representados pelo Paulo (esquerda)
e Jorginho (direita). O clima foi de total
descontração e os petiscos e
guloseimas estavam saborosíssimos.

Frase CIPA

Em outubro, realizamos o concurso
da melhor frase para SIPAT, o vencedor foi o motorista Luis Roberto
Macedonio da Silva, com a frase
"Sopal leva e Sopal trás, segurança
é a gente que faz", selecionada
pelos membros da CIPA. Agradecemos à participação de todos pelas
inúmeras frases recebidas e em
especial parebenizamos nosso colaborador Luis Roberto, que recebeu como premiação um rádio com
CD Player e a frase estampada em camisetas que foram distribuídas
durante a semana.

SIPAT SOPAL 2006

De 27 de novembro a 01 de dezembro ocorreu nossa Semana Interna
de Prevenção de Acidentes. A prevenção é assunto de interesse geral, uma vez que todos nós estamos envolvidos com riscos de toda ordem: seja
no trabalho, em casa, no trânsito, no lazer.
Mais do que um direito, temos o dever
de prevenir... Agradecemos a todos
pelo empenho e colaboração em
especial a equipe da CIPA e o SESMT.

Cegonha à bordo
No dia 04 de novembro nosso motorista Marcos Marcelo
estava trabalhando na linha B 51, transportava entre os passageiros uma gestante que entrou em trabalho de parto
dentro do ônibus. Apoiado pelos passageiros Marcos
desviou o percurso e foi as pressas para o Hospital
Conceição ao chegar em frente a Instituição a jovem
senhora deu à luz amparada pelo motorista. Parabéns
Marcos pela sua agilidade.
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