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De Excelência

O Curso “Atitude
Gerando Resultados
de Excelência” será
realizado no Conorte,
entre os dias 26 de
setembro e 21 de
dezembro.
Informe-se no RH de
sua empresa e
participe.
Horário: turmas das
8h às 12h e das
16h às 20h

Novos ônibus
A Linha B51 tem sua frota renovada. São nove carros novos
em operação desde o dia 14 de setembro.

Na pilcha, no chimarrão e nas cores da Bandeira

Nossos amigos e colegas festejam a nossa tradição

MC DIA FELIZ

UNIDIA

Dia 27 de Agosto comemoramos o MC DIA
FELIZ. A Sopal, com os
filhos dos colaboradores,
participaram dessa ação
social. Toda a renda
arrecadada foi doada ao
Instituto do Câncer infantil. Unimos colaboração
com animação.
O MCDONALD'S do
Strip Center recebeu 60
pessoas da empresa
entre adultos e crianças.

No dia 27 de setembro
aconteceu o Unidia no Passo
das Pedras. Presença dos
parceiros da Nortran, como
Carlos Chagas, preocupados
com a qualidade de vida dos
colaboradores.

Conorte nas Escolas

Escola Ana íris do Amaral Escola Toyama

Dia 26/09

Dia 03/08

Escola Vinte de
Setembro

Chá de Integração

Foi excelente a integração entre as esposas dos colaboradores e a
equipe nortran no chá das mulheres, no dia 22 de julho. Atendendo a
diretriz ampliar a qualidade de vida na empresa.
As sócias da nortran demonstraram imensa satisfação elogiando
a iniciativa da equipe da qualidade e dos voluntários da empresa.

GALPÃO CRIOULO
A diretoria da SOPAL, juntamente com os colaboradores
agradece a dedicação e o carinho com que os gaudérios
Ribeiro, Diego, Barreto, e todos os que fizeram parte da equipe
na semana farroupilha,
mantiveram acesa a
chama da tradição. E a
lembrança de nossa
colega Guaracy. A todos o
nosso muito obrigado pela
competência do trabalho
bem realizado.
Até o próximo ano!

Rodonorte Express é uma publicação do CONORTE - Consórcio Operacional da Zona Norte. Projeto Gráfico, Produção e Diagramação: Em Foco Comunicação e Marketing emfoco@emfocopoa.com.br Tiragem: 60 exemplares

