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Campanha
do Agasalho
O Conorte encerrou no dia 30 de
junho a Campanha
do Agasalho 2005,
que arrecadou mais
de 40 mil peças,
doadas para mais
de 15 entidades beneficentes. Agradecemos a todos que colaboraram com esta
campanha, que mais uma vez aqueceu muitas famílias da
zona norte da capital.

Homenagem

No dia 25 de
julho, as parceiras da
Associação
Vó Nair estiveram no terminal Chácara
das Pedras
prestando
uma homenagem aos nosso colaboradores. Na ocasião aconteceu uma
recepção com muitos quitutes preparados pelas senhoras da
associação. Agradecemos o carinho!!!!

No dia 08 de julho aconteceu um evento de integração
entre colaboradores e representantes da comunidade local, visando a promoção da
cultura da qualidade com reforço dos valores solidariedade e honestidade. E tivemos a
presença da banda da Escola
Estadual América para animar
o evento.

Completando dois
anos de existência o
grupo administrativo
reúne-se quinzenalmente às quintas
feiras na parte da
para discutir,
Grupo Administrativo tarde,
trocar idéias, sugerir
e deliberar sobre assuntos inerentes ao cotidiano da área
administrativa da organização. O grupo é coordenado pelo
Edison e formado pelos seguintes colaboradores: Francine,
Aline, Alexandre, Paulo, Sandro, Jorge, Daciano e Pedro.

DESTAQUE

Valdenei Machado de Lima
está em nossa empresa desde
1999 e é Eletricista.

Nova Colaboradora

Shaiane Tyska é a nossa
nova recepcionista. Seja
muito bem vinda!

Conorte nas Escolas
Nos meses
de junho e julho
a Sopal recebeu a visita de
duas escolas
na garagem.
Este contato
faz com que as crianças
entendam o dia-a-dia de
uma empresa de
transporte coletivo e se
tornem parceiros na
preservação e boa
utilização dos veículos,
que são um bem
coletivo.

Integração

Curso de primeiros socorros para
os cipeiros da gestão 2005/2006.

Rua
Nortran
Palestras Motivacionais
No dia 08 de julho a
Nortran recebeu a placa
que dá o seu nome à rua
de aproximadamente
400m, que acessa as
instalaçoes situadas no bairro Jardim Ingá. O nome é uma
homenagem ao reconhecimento pelos serviços prestados
pela empresa à população de Porto Alegre.

O tema abordado
no mês de Julho
p e l a S o pa l f o i
Reeducação Alimentar, que contou com o apoio da
nutricionista
Delise da Banquet.
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