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CONFRATERNIZAÇÃO
A já tradicional confraternização dos colaboradores da área
administrativa, que acontece na última quinta-feira de cada mês
e tem por objetivo reverenciar a data natalícia dos colegas do
mês em curso. A efeméride ocorre no final da tarde sempre com
muita alegria e prestigiada pela diretoria da empresa.

Destaque

Nos dias 12 e 14 de Outubro, às 10hs, ocorreu o evento do
Dia das Crianças no Lindóia Shopping. As crianças,
acompanhadas de seus pais, assistiram o filme Madagascar,
comendo pipoca e tomando refri. Natal, Marion, Marcus e
Luciana (foto à direita) participaram da organização do evento.

Nosso colega em destaque é
Aloísio Garcia de Brum.
Está na empresa desde
quatro de outubro de 1997.
Exerce a função de
lubrificador.

Setor em destaque
Área de lavagem dos coletivos.
Na foto vemos os colegas
Jefferson Rolim e João Gusmão
em plena atividade.

UNIDIA

Semana Farroupilha
no Unidia Parque
Maias saúda os gaúchos. Agradecemos os
voluntários, parceiros,
consórcio e empresas
que colaboraram para
mais um evento com
qualidade.

Conorte nas Escolas

Colégio Mesquita
Alunos assistiram vídeo
de Educação para o
Trânsito e Palestra de Preservação do Meio Ambiente, dia 23 de setembro.

Norteando Rumos

Universidade
Corporativa
Neste mês de
outubro mais seis
colaboradores ingressaram no Ensino Superior, Curso
Gestão estratégica
em transportes
Urbanos PUCRS.
A eles os nossos
votos de sucesso

E. Est. De Ensino
Médio Japão. Por
iniciativa dos alunos, foram arrecadados alimentos e agasalhos PA Orçamento
Os Gestores e
que serão doados a
Diretores
da NT reuinstituições carentes.
niram-se dia 05/10
para ficar a par do
método orçamento e
da IT orçamento.

No dia 03/09
ocorreu a “formatura” do curso Tornando-se Profissional e do curso
de Iinformática
realizado no Telecentro Ruben Berta. O projeto
auxilia adolescentes da comunidade e filhos de
colaboradores no planejamento profissional.

A SOPAL convida todos os
colaboradores a participarem
da SIPAT. É importante a
prevenção, o conhecimento, a
informação e esclarecimento
de dúvidas. A participação é
sempre uma forma de acrescentar à nossa vida um pouco
mais de informação!
Segunda 28/11: 9h Abertura SIPAT, e
hasteamento da bandeira.
10h coquetel.
Exposição dos EPIS; homenagem aos
motoristas e cobradores 5 estrelas.
15h palestra sobre meio ambiente,
ministrada pela Denise.
Terça 29/11: 10h Palestra sobre Câncer de
Próstata, ministrada pela Carlos Chagas –
Enfermeira Lais.
16h Palestra sobre Saúde da mulher.
Ministrada pelo SEST/SENAT.

SIPAT SOPAL

Participe!
Quarta 30/11: 10h Verificação da Pressão
Arterial, pela Carlos Chagas. Avaliação
Nutricional, de peso e altura, pela Banquet.
17h Treinamento Prevenção de incêndio.
Ministrada pela MAC.
Quinta 01/12: 10h Palestra - Higiene Bucal.
Ministrada pelo Dr. Juliano. 16h Palestra
sobre a importância da Água. Ministrada
pelo DMAE.
Sexta 02/12: 10h Palestra sobre
Sonolência, Stress, Depressão e Acidentes
de Trânsito. Ministrada pelo SEST/SENAT.
16h Palestra sobre tabagismo, Ministrada
pelo SEST SENAT.

Projeto Direção Consciente

No dia 23 de setembro a Sopal iniciou o
projeto Direção Consciente, com formação e
conhecimento do
“Digidrive” (computador de bordo). O
trabalho tem o objetivo
de tornar a viagem
mais confortável, segura e menos custosa na
operação. O projeto
abrange 72 carros em 6
(seis) linhas.
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