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Diversidade de Temas marca a SIPAT 2009

Agradecemos a todos que participaram da nossa
Campanha do Agasalho.
Foram 33 mil itens arrecadados, distribuídos a 40
instituições.
Este gesto de solidariedade trouxe muitos benefícios para
muitas familias com necessidades.

Na última semana de Outubro promovemos a nossa SIPAT. Tivemos a presença
de palestrantes com assuntos que interessavam a todos, dentre eles: “Palestra
Dívida Nunca Mais”(Nortan), “12 Regras que Salvam Vidas (Shell)”, “Doenças
Sexualmente Transmissíveis (Sest/Senat)”, Sessão de cinema com o filme
Aquecimento global (GreenPeace) e conscientização dos colaborares que
plantaram flores na entrada da empresa, e um dia de bem estar com a presença de
massagistas da quick massagem da Visate disponibilizando alguns minutos
agradáveis aos nossos colaboradores. A participação de cada um é que torna o
evento um sucesso e no próximo ano nosso desejo é continuar cada vez melhor.
Como de praxe tivemos ainda sorteio de brindes e o coquetel para os
Colaboradores Destaques 2009.

Conheça a Navegantes
Os participantes da Edição do Conheça
Navegantes de Novembro foram: Motoristas Alberi (5954) e Rogério (5941),
Cobradores Nobre (5807) e Jomar (5865)
e Supervisor Operacional Abrelino.
Depoimento do grupo: “Nossas expectativas foram atendidas! A
oportunidade de conhecer o Diretor foi ainda mais apreciada pois ele falou
com segurança, nos inspirou, nos trouxe confiança. Além disso, é bom falar
dos problemas para tentarmos corrigir. Deixamos o recado para nossos
colegas que valeu a pena ter vindo”

SIPAT 2009

PA 5 Benchmarking Realizado

PA 6 Unidia
As colaboradoras da UN DH
Dariane e Flávia, realizaram
visita de benchmarking na
empresa de ônibus SOUL com
o objetivo de conhecer a
estrutura adotada no processo
de seleção de candidatos e
também a escola de formação
de motoristas. Fomos
recepcionadas pelos
colaboradores Ana Paula (RH)
e Jorge (SESMT), que são os
responsáveis por estas
atividades na empresa.

O último Unidia do ano de 2009, no
terminal Leopoldina, foi um sucesso;
graças ao empenho e dedicação dos
voluntários que fizeram o possível para
driblar o tempo chuvoso. Além do
delicioso Buffet, o teatro Nortracenando
abrilhantou a festa com a apresentação
da peça “A prática dos 7 Saberes”.

PA 6 Foco no Colaborador
Com a proximidade das festas de final de ano, o SESMT, alerta os
condutores de motocicletas para o cuidado com a ocorrência de acidentes.
Conduzir motocicleta, exige especial habilidade, atenção e prudência.
Observe as leis de trânsito, pois atendendo bem aos seus deveres,
merecerá maior respeito aos seus direitos.

A SOPAL realizou na semana de 23 a
30/11 a Semana Interna de Prevenção ao
Acidente de Trabalho - SIPAT.
A abertura neste ano foi marcada por
momentos de reflexão e emoção, onde
75 colaboradores foram homenageados
por terem sido os melhores do ano em
relação ao seu histórico profissional
neste período.
Além disso a empresa contou com o
talento do Motorista Jó Müller Mariano
que compôs uma canção alusiva à
semana e a apresentou aos presentes.
A semana da SIPAT ainda foi movimentada por palestras, apresentações
teatrais e debates.
A SOPAL fez um fechamento com saldo
muito positivo deste evento e agradece a
todos os envolvidos na sua organização.

Se você fuma,
o Problema Também é Meu
Que cigarro faz mal à saúde, todo mundo sabe. O
problema é que mesmo sabendo existem grandes
dificuldades para muitos fumantes em largar o "vício".
Tendo em vista estas dificuldades a SOPAL fez uma
mobilização durante o mês de novembro, em prol não só
da conscientização dos malefícios do cigarro, mas também dos estragos que as doenças advindas deste mau
hábito fazem não só ao fumante como também à sua
família e amigos. Nossas Técnicas em Segurança do
Trabalho saíram a campo fazendo este alerta, conversando com motoristas e cobradores nos terminais.
Se você fuma o problema também é de sua família.
Além de sua saúde, sua vida financeira e social ficam
afetadas, pense nisso e saúde!!

Aprendizes

No dia 26 os aprendizes da Sopal
receberam a visita da
Instrutora do Senat,
Martha Bubicz, para
acompanhamento
das suas atividades
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