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Veja no dia 15 de agosto a edição especial
do Rodonorte Express, com as ações comemorativas
ao Dia do Motorista de 2004.
No dia 25/06/04 a Sopal passou oficialmente o cargo de
representante dos funcionários para o motorista Humberto
Monteiro (esquerda). Nesta mesma ocasião o colaborador
Émerson Dutra (direita) deixou o cargo e recebeu uma placa
de agradecimento e homenagem dos colegas, pelos 3 anos de
dedicação.
“O nosso muito obrigado ao BALA!”

As crianças da 2ª série da Escola
Arthur Costa e Silva visitaram a
garagem da SOPAL em continuidade ao projeto “Conorte nas Escolas”.
Um grupo de 40 crianças e professoras tiveram a oportunidade de
conhecer a rotina de alguns setores
da empresa. A atividade pedagógica motiva a todos e visa à boa
utilização do transporte coletivo,
unindo empresa e comunidade.

A Sopal realiza palestras em continuação ao treinamento de
Capacitação para cobradores. O tema: “Orçamento Familiar”,
atingiu os 387 cobradores da empresa. Tivemos como objetivo
repensar em “Como melhorar a qualidade de vida com o
salário que recebo?” Em agosto e setembro os temas serão:
Motivação/Integração e Apresentação, Resultados, SIRC e
158, com enfoque nas normas e procedimentos da Empresa.

Lembrete
No dia 23 último ocorreu a
eleição para representante sindical dos funcionários da Navegantes, na qual concorreram como
candidatos os colegas: João
Rodrigues do Nascimento (fiscal), João Carlos Dória Cardias
(motorista) e Pedro Régis dos
Santos (cobrador). A apuração
consagrou o fiscal “Joãozinho”
eleito com 45% dos votos
válidos. Parabéns a todos os
candidatos pela lisura do pleito.

Destaque

Seguem os jogos da fase
classificatória do 3° campeonato
interno de futsal da Navegantes
com jogos sábado à noite no
Sest/Senat.

Daciano Cunha Tavares,
Responsável pela gerência
administrativa de compras e
manutenção, goza de total
confiança da direção da
empresa, sustentada por sua
dedicação ao longo dos 30
anos de serviços prestados.

Ocorreu em junho, na Nortran,
um almoço de integração e Qualidade de Vida, onde a direção da
empresa homenageou os setores com a entrega de certificados da 1ª Avaliação 6S's: Saber
Usar, Ordenar, Zelar, Cuidar da
Saúde, Respeitar e Melhorar.
Todos os meses na data
de entrega dos Vales
Refeição, a Nortran monta
um Workshop para ouvir
sugestões, receber
reclamações e integrar
setores administrativos
com o operacional.

Em continuidade ao Projeto “Conorte nas
Escolas”, a empresa Nortran esteve na Escola
20 de Setembro, promovendo uma palestra
educativa sobre os cuidados com o trânsito e
com a conservação do ônibus. Na ocasião o
aluno Felipe, da 2ª série foi contemplado com
uma linda bolsa de viagem por ter seu desenho
escolhido no Concurso de desenhos.

No mês de julho a Nortran renovou parte de sua frota, objetivando
a melhoria na qualidade do transporte. Os novos carros são
automáticos e equipados com computador de bordo e motor
ecológico, numa preocupação da empresa
com o meio ambiente.
Três deles são com ar
condicionado. Os clientes agradecem!
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