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O Conorte realizou, juntamente
com a EPTC, palestras sobre Prevenção de Acidentes nos Corredores, com todos
os motoristas do
consórcio, na semana de 18 à 26 de
Outubro.
Aconteceu nos dias 12 e 16 de
outubro, a sessão de cinema
com o filme Shrek 2, no
Shopping Lindóia, em
comemoração ao Dia das
Crianças. Mais de 450 crianças
curtiram as aventuras do Shrek
e sua turma.

No dia 25 de setembro, aconteceu
o 26º Aniversário da ACOPAM Associação Comunitária do
Parque dos Maias, e o Conorte
participou desta festa. Na ocasião
estávam o Sr. Natal, representando o Conorte, e o Sr. Carlos Nei
Dornelles Martins, representando
a ACOPAM. Parabéns!!!!!

Os alunos da Escola Monteiro Lobato,
realizaram visita à
NORTRAN, no dia 24
de setembro. Divertiram-se muito no lavarápido e assistiram atentamente as fitas de
vídeo sobre Segurança no Trânsito e Educação Ambiental (A
Gota Borralheira).
Evento do CSTM,
onde foram mostrados
“cases” de diversas
empresas na trajetória
da busca da qualidade.
Participantes: Carmem,
Gislaine, Marta e
Philippe.

A música gauchesca e o
delicioso buffet de cachorro-quente com salsichão
de frango abrilhantaram
este evento, quando foi
comemorada a Semana
Farroupilha e promovida a
Qualidade de Vida.
Tivemos a participação
dos parceiros CONORTE,
Levando a cultura Gaúcha e a Qualidade SOPAL e colaboradores
de Vida ao Terminal Parque dos Maias. da NORTRAN.

Dia da secretária
Felicitando nossa colega
Aline pela passagem do
dia da secretária, aproveitamos para cumprimentar todas as secretárias do
Conorte e das empresas
consorciadas. Parabéns
pela data e muito obrigado
pelo incansável labor, sem
o qual, a máquina administrativa emperra.
De olho no futuro...
A Navegantes colabora com o
desenvolvimento de adolescentes, quando em parceria
com o centro de Educação
Profissional São João Calábria, mantém os garotos Lucas e Marcelo, matriculados
no curso de chapeação e pintura daquela escola e cotistas
da Navegantes na condição
de “menor aprendiz”, conforme legislação vigente. Desejamos aos garotos Lucas e
Marcelo toda sorte e felicidade na formação intelectual
e profissional.

A Sopal realizou no dia 15 de
outubro o 3º torneio interno de
Dominó: 1º lugar: Luis Henrique e Paulo, 2º lugar: Gélson e
Valdeci, 3º lugar: Ronei e
Abrelino, 4º lugar: Nestor e
João Paulo. No mês de
Novembro acontecerá o 3º
torneio interno de Snooker.
PREPARE-SE: DE 29/11 A 03/12
SEMANA SIPAT 2004 NA SOPAL.

Sopal nas Escolas

No dia sete de outubro
recebemos a visita dos
alunos da 2ª Série da Escola
Aurélio Reis, crianças
moradoras da Vila Dique, que
puderam conhecer a garagem da empresa e seu
funcionamento, numa aproximação da comunidade com
a empresa.
Veja o resultado da Pesquisa de Satisfação Interna
do setor de Manutenção, na
próxima edição veja o setor
de cobradores.
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