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D

O dia
do projeto SOL
A Viação Itaim Paulista busca a cada
dia colaborar com o meio ambiente através de ações que minimizem os efeitos prejudiciais á natureza. Dentre estas ações, podemos destacar o
Projeto SOL – Segurança, Organização e Limpeza, que é um
projeto com o objetivo de melhorar a organização dos ambientes
de trabalho, graças à mudança de atitude dos colaboradores.
Só para lembrar:
1ºS - Organização (Seiri)
CONCEITO: “Separar o útil do inútil, eliminando o desnecessário”.
É o passo inicial do programa de 5S. Consiste basicamente em eliminar
aquilo que é desnecessário do local de trabalho ou de outro ambiente em
que se esteja implantando os 5S. Para isso é preciso definir claramente o
que é necessário e o que é desnecessário.
O dia “D” é o primeiro passo para o 5S, é neste dia que todos
irão eliminar o que é desnecessário, e também definir pontos
para manter a seleção.
Como eu faço para manter a seleção?
Seja crítico no seu dia a dia. Pergunte para
todo objeto que você olhar - no trabalho, em
casa, na rua, etc. - “isto é necessário?”. O
hábito repetido diversas vezes irá sedimentar o procedimento até que se
torne automático.
Desenvolver a noção da utilidade dos recursos disponíveis e separar o que é útil
do que não é. Destinar cada
coisa para onde possa ser
útil. Manter no local apenas
aquilo que é necessário e
adequado às atividades e ao
ambiente de trabalho.
O Dia D – Descarte já está
marcado para 31/08/07.
Participe! Se cada um fizer
a sua parte, todos nós
teremos a ganhar.
A 1ª avaliação do projeto será feita em setembro/07. As melhores
áreas na avaliação serão destaques
no próximo informativo e no quadro
de avisos.
Dúvidas em relação ao projeto podem ser tiradas com as equipes do “SOL” nas unidades.

QUALIDADE E MEIO AMBIENTE
de carbono que é o gás responsável
pelo efeito estufa que está alterando
o clima à escala mundial, e 98% de
enxofre na atmosfera.
Reduzir a poluição ambiental é
hoje um objetivo mundial. Melhorar
as condições ambientais, sobretudo
nos grandes centros metropolitanos,
também significa evitar gastos dos
governos e dos cidadãos no combate aos males da poluição.

VIP é pioneira
na utilização de
biocombustível na frota

A VIP utiliza biodiesel desde
out./06, sendo que atualmente em
100% da frota. A mistura B30, composta de biodiesel, diesel e álcool,
foi desenvolvida em parceria entre
o Instituto Nacional de Tecnologia
(INT/MCT), a B100 Participações e a
BR Distribuidora.

Empresa participa
de debate com
representantes do
setor de transporte e
comunidade

Parceria com a Prefeitura, VIP e B100

No dia 16 de julho, a Prefeitura
de São Paulo firmou parceria com
a B100 Participações e Viação Itaim
Paulista para a inclusão de biocombustível na frota de transporte coletivo da cidade. O evento ocorreu
na unid. Imperador, com a presença
do Prefeito de São Paulo Gilberto
Kassab, Eduardo Jorge – Secretário
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, representantes da Secretaria
Municipal de Transporte e empresas
participantes. Este evento marca um
grande passo na melhoria da qualidade de vida do paulistano.
O biodiesel é um combustível
renovável e biodegradável obtido
em geral a partir da reação química
de óleos ou gorduras, de origem animal ou vegetal. Ele reduz 78% das
emissões poluentes como o dióxido



No dia 06 de agosto foi realizado um debate com o tema “Trânsito,
Transporte e Novas Tecnologias” na
Regional de São Miguel, com a presença de representantes da SPTrans,
Secretaria Municipal de Transporte,
CET, Viação Itaim Paulista – através
de Antonio Silva e Nilton Damasceno - e lideres comunitários. O diretor
da B100 – Gil Floro - fez uma apresentação sobre a nova tecnologia
(biodiesel) e as vantagens sobre a
utilização deste produto na emissão

de gases poluentes. “A VIP e B100
têm grande preocupação ambiental
e pretendem viabilizar de forma segura e consciente a utilização deste
recurso”, destacou.

VIP inicia projeto para
Coleta Seletiva
Nos dias 09, 10, 14 e 29/08, teremos palestras nas unidades com o
objetivo de conscientizar os funcionários sobre a importância da coleta
seletiva na cidade de São Paulo.
Instrutores da Limpurb – Limpeza Urbana da Prefeitura orientam sobre a
situação atual do lixo - com a falta de
áreas de aterros - e como a população pode colaborar para minimizar
os problemas existentes.
Este projeto visa colaborar com
a destinação correta dos produtos
e, desta forma, promover um futuro
melhor para nossas crianças.

Instrutora da Limpurb na VIP

Política Integrada
da Qualidade e
Ambiental
 Prestar serviços de transporte
coletivo buscando o atendimento
às necessidades e expectativas
dos clientes.
 Desenvolver permanentemente o potencial humano dos seus
funcionários.
 Melhorar continuamente seus
serviços e processos.

Diretor da B100 na apresentação
sobre o biodiesel

 Comprometer-se com a preservação do meio ambiente, respeitando a legislação e as outras
partes interessadas.

QUALIDADE

destaque
Encarregado da funilaria é campeão
Mundial de Judô 2007

Nomeação RDs – ISO 9001 e 14001

“Praticar qualquer
atividade física faz
bem á saúde física e
mental”, é com esta
frase que Mário Francisco da Silva – reg.
75466, mais conhecido como Màrio Gato, destaca um dos
motivos que o fez praticar judô durante sua vida inteira.

 assegurar que os processos e requisitos necessários
para o Sistema de Gestão Integrado (da qualidade e ambiental) sejam estabelecidos, implementados e mantidos;
 relatar á RD do Consórcio, o desempenho do Sistema de Gestão Integrado e qualquer necessidade de
melhoria, para análise crítica, como base para o aprimoramento desse Sistema;
 assegurar a promoção da conscientização sobre os
requisitos do cliente em toda a organização;
 Monitorar as SISPs de sua unidade, ajudando os gerentes e outros funcionários no entendimento do SGI.

Mário Francisco da Silva
– medalha de ouro no
Campeonato Mundial
Máster realizado
no Ibirapuera.

Quando começou a trabalhar na Penha São Miguel em
1965, Mário já praticava esse esporte há dois anos na Associação Messias - Penha. Atualmente, ele continua freqüentando a
academia, mas como instrutor da escola.
Somente neste ano, ganhou 2 medalhas importantes
nesta modalidade e sente-se muito orgulhoso em participar dos campeonatos.
 2007 – Campeão Mundial Máster – Medalha de Ouro
Medalha de Prata foi para Itália e duas medalhas de
bronze ficaram para Japão
 2007 – Campeão Paulista Máster – Medalha de Ouro
 2004 – Campeão Brasileiro Máster – Medalha de Bronze
O judoca atualmente com 66 anos, é casado, tem um
filho e três netos, e fica orgulhoso em passar o exemplo
de perseverança para a família. “Fico muito feliz em estar
nesta idade com essa disposição”, diz.
Segundo Mário, o judô oferece vários benefícios
para quem pratica. “Quando a gente começa a praticar
judô, libera o stress, desenvolve a concentração, disciplina, aprende a respeitar as pessoas, aprende o sentido
de companheirismo, espírito esportivo, enfim, faz muito
bem para a saúde e para a mente”.
Sr. Mário, parabéns por esta conquista!
Com certeza é um exemplo para todos!

Os funcionários abaixo, estarão também, a partir de
agosto/07, exercendo a função de Representante da Direção – RD da sua unidade respectiva, que tem, de acordo
com os requisitos 5.5.2 da NBR ISO 9001:2000 e 4.4.1 da
NBR ISO 14001:1996, responsabilidade e autoridade para:

Funcionários nomeados:
Margarete de Souza

Assistente Social

Unid. Itaim

Sidnei Anjos

Fiscal

Unid. Imperador

Luciclécio Carneiro Aux. Oper.

Unid. AECarvalho

Marinalva Macedo

Analista RH

Unid. Brás

Marcelo Muniz

Coordenador

Unid. Jabaquara

João Bosco

Téc. Produção

Unid. Brás (Suplente)

Sendo:
Vera Macedo Jornalista
Valéria Dias

Unid. Brás (Consórcio)

Assist. Social Unids. Guarapiranga/MBoi
Mirim – área 7

Desejamos aos Srs. sucesso em suas novas atribuições e solicitamos a todos a máxima colaboração com
as mesmos, em tudo que for necessário para um bom
desempenho e melhoria contínua do nosso Sistema de
Gestão Integrado.
A Direção

Gente que faz
Para que uma empresa se desenvolva, faz-se necessário que todos assumam suas responsabilidades. As
engrenagens devem estar em perfeita sintonia, para que
possamos alcançar nossos objetivos.
O objetivo de uma empresa de transporte urbano é
transportar passageiros de forma segura, com pontualidade. Para que isso ocorra, todos precisam fazer a sua
parte.

É o que ocorre com um funcionário da Unid. Guarapiranga, o motorista Marcos Vinicius da Costa (71812). Este
motorista chega na unidade com uma hora de antecedência, pega o seu veículo de escala, faz vistoria em todo
coletivo, limpa o interior do carro rapidamente com uma
vassoura e pano, passa pretinho nos pneus de ônibus,
lustra todo o painel do veículo, para depois ir para a linha.
“Ele cuida do coletivo como sendo um carro próprio”, comenta o gerente operacional da unidade.
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Reflexão
O nó do afeto
Em uma reunião de pais, numa
escola da periferia, a diretora ressaltava o apoio que os pais devem dar
aos filhos. Pedia-lhes, também, que se fizessem presentes o máximo de tempo possível.
Ela entendia que, embora a maioria dos pais e mães
daquela comunidade trabalhasse fora, deveriam achar
um tempinho para se dedicar a entender as crianças.
Mas a diretora ficou muito surpresa quando um pai
se levantou e explicou, com seu jeito humilde, que ele
não tinha tempo de falar com o filho, nem de vê-lo durante a semana.
Quando saia para trabalhar, era muito cedo e o filho
ainda estava dormindo. Quando ele voltava do serviço
era muito tarde e o garoto não estava mais acordado.
Explicou ainda que tinha de trabalhar assim para prover
o sustento da família. Mas ele contou também, que isso o
deixava angustiado por não ter tempo para o filho e que
tentava se redimir indo beija-lo todas as noites quando
chegava em casa.
E, para que o filho soubesse da sua presença, ele
dava um nó na ponta do lençol que o cobria. Isso acontecia, religiosamente, todas as noites quando ia beija-lo.
Quando o filho acordava e via o nó, sabia, através dele,
que o pai tinha estado ali e o havia beijado. O nó era o
meio de comunicação entre eles.
A diretora ficou emocionada com aquela história singela e emocionante.
E ficou surpresa quando constatou que o filho desse
pai era um dos melhores alunos da escola.
O fato nos faz refletir sobre as muitas maneiras de
um pai ou uma mãe se fazerem presentes, de se comunicarem com o filho.
Aquele pai encontrou a sua, simples, mas eficiente.
E o mais importante é que o filho percebia, através do nó
afetivo, o que o pai estava lhe dizendo.
Por vezes, nos importamos tanto com a forma de
dizer as coisas e esquecemos o principal, que é a comunicação através do sentimento. Simples gestos como um
beijo a um nós na ponta do lençol, valiam, para aquele
filho, muito mais que presentes ou desculpas vazias.
É válido que nos preocupemos com nossos filhos, mas
é importante que eles saibam, que eles sintam isso. Para
que haja comunicação, é preciso que os filhos “ouçam” a
linguagem do nosso coração, pois em matéria de afeto, os
sentimentos sempre falam mais alto que as palavras.
É por essa razão que um beijo, revestido do mais puro
afeto, cura a dor de cabeça, o arranhão no joelho, o ciúme
do bebê que roubou o colo, o medo do escuro. A criança
pode não entender o significado de muitas palavras, mas
sabe registrar um gesto de amor. Mesmo que esse gesto
seja apenas um nó. Um nó cheio de afeto e carinho.

E você... já deu algum nó no lençol
de seu filho, hoje?


Humor
Entrou no ônibus um bêbado e, só pra chatear, ficou
de pé, sem segurar em nada.
O motorista arrancou, ele foi parar bem no fundo.
Freou, ele foi bater na frente. Arrancou, lá se abalou
ele para o fundão; parou no sinal vermelho, e ele aos
trambolhões rumo à frente, e assim até chegar ao ponto
final.
- Ei, tem que pagar a passagem - disse o cobrador.
E o bêbado:
- Como pagar?! Eu vim andando até aqui!

Receita
Pastel de Queijo
INGREDIENTES:
1 rolo de massa
folheada pronta
e já aberta, 1
xícara de queijo
Minas meia cura
ou queijo coalho
ralado grosso, 1/2
xícara de creme
de leite longa
vida, Restos de
presunto, pastrami
ou salaminho, 1 gema
MODO DE PREPARO: Ligue o forno em temperatura
média. Misture em uma tigela o queijo ralado e o creme
de leite. Abra o rolo de massa folheada sobre uma tábua
ou sobre a pia. Corte os pastéis com a fôrma escolhida,
redonda ou retangular.
Coloque no meio da massa uma colher de chá de
recheio de queijo, e se quiser uns fiapinhos de presunto
ou outro tipo de frios. Molhe a borda com água e grude
os dois lados do pastel.
Coloque os pastéis crus em uma assadeira, não é
preciso untar o fundo. Não se preocupe que os pastéis
de massa folheada não vão grudar na assadeira, mesmo
se ela for de alumínio sem revestimento anti-aderente.
Para a massa folhear enquanto assa é preciso usar mais
gordura, por isso não é necessário untar a forma.
Dissolva a gema em meio copo de água e pincele
os pastéis com a mistura. Asse por aproximadamente
15 minutos, até dourarem, no forno pré-aquecido.

Pensamento do mês

“Um homem nunca deve
envergonhar-se por reconhecer que
se enganou, pois isso equivale a
dizer que hoje é mais sábio do que
era antes”. (Jonathan Swift)

