Publicação Interna do Grupo VIP
Ano 4 • n˚ 14 • Março / Abril 2008

Projeto

Avaliação do Projeto
Sol mostra que
os setores vêm se
empenhando para
melhorar o ambiente
de trabalho
Na avaliação do Projeto Sol realizada em
março, foi verificado que os setores estão
se empenhando em manter um ambiente
agradável para trabalhar. Os itens verificados
foram em relação ao Descarte e Organização.
Na próxima avaliação, que está agendada
para julho, estaremos também verificando
os aspectos relacionados á limpeza das áreas.
A unidade Jabaquara se destacou
sendo a unidade com o maior número
de conceitos “ótimos” da avaliação.
Queremos parabenizar os setores / funcionários que se empenharam para conseguir uma
boa pontuação nesta avaliação.
O resultado da avaliação está divulgado nos
quadros de aviso das unidades.
O sucesso do Projeto SOL depende
de todos nós. Faça a sua parte!

RECONHECIMENTO
Projeto de condução Econômica
A VIP concentra seus esforços na Economia de Combustível. Demonstre todo seu
profissionalismo dirigindo economicamente, você poderá ser premiado através de sorteios
cumprindo as metas de consumo de óleo diesel definida pela empresa. Pág. 2

GESTÃO AMBIENTAL
Coleta Seletiva
O Grupo VIP estará dando início ao projeto de Coleta Seletiva no mês de maio/08,
em parceria com a Cooperativa Vitória da Penha. Colabore você também! Pág. 3

RECONHECIMENTO
Projeto de condução
Econômica
A VIP concentra seus esforços na
Economia de Combustível e pretende
economizar no mínimo 5% dos 6 milhões
de litros gastos mensalmente nos 2 mil
veículos de nossa frota, o que representa
uma economia de 300 mil litros de Diesel.
Com parte dessa economia a VIP poderá
premiar, através de sorteios os profissionais
que se destacarem cumprindo as metas
de consumo de óleo diesel definida pela
empresa. Aqueles profissionais que não
conseguirem cumprir tal meta, o RH aplicara
treinamento de reciclagem visando proporcionar
oportunidades de participação a todos.

Economizando Combustível você poderá ganhar
através de sorteios:

TV
VIP

Como fico feliz
em ser conduzido
por um motorista
econômico, que
pisa suave no
meu acelerador
e não da trancos
nas trocas
de marcha.

Celular
Fogão

DVD

Cada gotinha que economizarmos
será muito importante para nós,
para o meio ambiente e para as
próximas gerações. Entendemos
que se cada motorista se comprometer
em economizar 4 litros de combustível por
dia, ultrapassaremos nossa meta de 5%.
Participe está lançado o desafio!!!

Disse o ônibus:

Máquina de Lavar

Televisão

Disse o outro ônibus:
Fui conduzido por
um cupim de ferro,
nervoso, estressado
que acabou comigo
com o seu jeito
agressivo de dirigir.
Por favor, não escala
ele nunca mais, ele vai
acabar com a frota!

Aparelho de Som

Microondas

Demonstre todo seu profissionalismo dirigindo
economicamente, não se envolvendo em acidentes de
trânsito e você ainda poderá levar um prêmio para casa.
Divulgaremos as regras do projeto, mas é
muito importante que você já tenha participado do
treinamento de “Condução Econômica”. Quem ainda
não fez procure agendar sua participação com sua
chefia imediata.

Eu participei do treinamento de
“Condução Econômica” então:



Conheço e aplico as técnicas de Condução
Econômica.




Não tenho vícios quando dirijo.




Conheço e cumpro as leis de trânsito.



Sou capaz de tomar decisões com rapidez
e corretamente nas situações de perigo.




Não aceito desafios e provocações.




Vejo e sou visto.

EXPEDIENTE

Conheço o veículo que estou dirigindo e sei
como operá-lo.
Faço a previsão da possibilidade de acidentes
e sou capaz de evitá-los.

Não dirijo cansado, sob o efeito de álcool
e drogas.
Não abuso da autoconfiança e não coloco em
risco a minha vida nem a de outros.
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GESTÃO AMBIENTAL
Coleta Seletiva
O que é coleta seletiva de lixo?
A coleta seletiva de lixo é separação dos materiais
recicláveis do restante do lixo. Os principais materiais recicláveis são os papéis, vidros, plásticos e metais. A coleta seletiva do
lixo começa na nossa própria casa,
onde devemos separar os materiais
recicláveis do restante do lixo e entregar nos postos de coleta mais próximos de nossas casas.
Todos já sabem do atual “estado” do nosso planeta Terra. Sofrendo sérias conseqüências provenientes das atitudes
humanas, os danos causados não são mais novidade para
ninguém. E daí nos perguntamos: o que fazer para reverter
esse quadro? De que maneira e quais atitudes tomar?

clagem. Hoje os catadores constituem
um grupo importante dentro da sociedade e principalmente da reciclagem.
Não há como deixar de produzir lixo, isso é fato, mas
há sim como diminuir a sua produção, reeducando o cidadão a não desperdiçar, reutilizar sempre que possível e
separar os materiais para a coleta seletiva.
A Cooperativa Vitória da Penha - Zona Leste de São
Paulo – cumpre seu papel. Trata-se de uma associação de
catadores que trabalham em prol da reciclagem de forma abrangente. Fazem a retirada de catadores das ruas,
propondo um trabalho com mais segurança. Hoje são 60
cooperados com a prefeitura de São Paulo colaborando
nas despesas de aluguel, água, luz e disponibilizando um
caminhão que fica a disposição para retirar os materiais
das empresas que doam os recicláveis.

Levando em consideração que são produzidos milhares de lixo por dia e apenas uma parte é reciclada, muita
coisa pode ser feita por todos nós, basta se interessar mais,
buscar mais informações, se conscientizar e refletir mais.

Assim que o lixo chega na Associação, passa por um processo de peneira, onde são separados, prensados e vendidos
para empresas que desejam reciclar. Desta venda é retirado o
salário destes trabalhadores. Assim com a Cooperativa Vitória da Penha, existem diversas cooperativas espalhadas pela
cidade, e todo material doado é sempre bem vindo.

Focando a diminuição do acúmulo de lixo, como
também poupar a Natureza da extração inesgotável de
recursos, temos na reciclagem uma ótima opção para
que esse objetivo seja alcançado.

Além de reduzir a poluição ambiental contribuindo
para a saúde da população, a coleta seletiva de lixo, bem
como a redução do lixo gerado por cada residência é uma
lição de cidadania.

É na reciclagem que materiais que até então eram considerados “lixo”, ou estão no lixo, são desviados, coletados,
separados e processados para serem novamente utilizados
como matéria-prima para a produção de novos produtos.

O Grupo VIP estará dando início ao projeto de Coleta
Seletiva no mês de maio/08, em parceria com a Cooperativa Vitória da Penha.

Diante de todo processo realizado pela reciclagem,
muitas pessoas se destacam, cumprindo papel significativo e proveitoso. Dentre elas estão os catadores de
materiais recicláveis. Gente como a gente, que com suas
carroças coletam todo e qualquer tipo de material, que
em sua maioria são separados e destinados para a reci-

Colabore você também, jogando o lixo
nos tambores corretos, fiscalizando e orientando outros funcionários para que juntos possamos ser agentes ambientais.

O Planeta agradece.

Receita
Torta de Palmito
INGREDIENTES:
 Massa: 1,2kg de farinha de
trigo, 1kg de margarina, 2 ovos
e Sal a gosto (se a margarina for
sem sal).
 Recheio de palmito: 1½kg de
palmito picado (de preferência os
do tipo Jussara que são vendidos
inteiros), ½ xícara (chá) de óleo, 6 dentes de alho picados,
1 cebola grande picada, 200g de farinha de trigo batida
no liquidificador com 2 copos (tipo americano) de água,
1 litro de água fervente e Sal a gosto.

MODO DE PREPARO:
 Massa: Numa vasilha grande ou sobre uma
superfície, coloque a farinha e adicione a manteiga,
os ovos e o sal. Misture bem e molde nas forminhas
próprias para empada. Coloque o recheio de sua
preferência e cubra com a massa.
 Recheio de palmito: Numa panela, coloque o óleo,
leve ao fogo e doure a cebola e o alho. Adicione o
palmito, misture bem, adicione a água fervendo, deixe
levantar fervura e coloque a farinha de trigo batida no
liquidificador para engrossar. Acerte o sal e deixe mais
ou menos 2 minutos para dar liga.



Reflexão
Cuida do mais importante
Era uma vez o jovem que
recebeu do rei a tarefa de
levar uma mensagem e alguns diamantes a outro rei
de uma terra distante. Recebeu também o melhor cavalo do reino para levá-lo na
jornada.
- Cuida do mais importante e cumprirás a missão!
- disse o soberano ao se despedir.
Assim, o jovem preparou o seu alforje, escondeu a
mensagem na bainha da calça e colocou as pedras numa
bolsa de couro amarrada á cintura, sob as vestes. Pela manhã, bem cedo, sumiu no horizonte. E não pensava sequer
em falhar. Queria que todo o reino soubesse que era um
nobre e valente rapaz, pronto para desposar a princesa.
Aliás, esse era o seu sonho e parecia que a princesa
correspondia às suas esperanças.
Para cumprir rapidamente sua tarefa, por vezes deixava a estrada e pegava atalhos que sacrificavam sua
montaria. Assim, exigia o máximo do animal. Quando parava em uma estalagem, deixava o cavalo ao relento, não
lhe aliviava da sela e nem da carga, tampouco se preocupava em dar-lhe de beber ou providenciar alguma ração.
- Assim, meu jovem, acabarás perdendo o animal
- disse alguém.
- Não me importo - respondeu ele - Tenho dinheiro.
Se este morrer, compro outro. Nenhuma falta fará!
Com o passar dos dias e sob tamanho esforço, o
pobre animal não suportando mais os maus-tratos, caiu
morto na estrada.
O jovem simplesmente o amaldiçoou e seguiu o caminho a pé.
Acontece que nessa parte do país havia poucas
fazendas e eram muito distantes umas das outras. Passadas algumas horas, ele se deu conta da falta que lhe
fazia o animal. Estava exausto e sedento. Já havia deixado pelo caminho toda a tralha, com exceção das pedras, pois lembrava da recomendação do rei: “Cuida do
mais importante!”
Seu passo se tornou curto e lento. As paradas freqüentes e longas.
Como sabia que poderia cair a qualquer momento e
temendo ser assaltado, escondeu as pedras no salto de
sua bota. Mais tarde caiu exausto no pó da estrada, onde
ficou desacordado. Para sua sorte, uma caravana de mercadores que seguia viagem para o seu reino, o encontrou
e cuidou dele. Ao recobrar os sentidos, encontrou-se de
volta em sua cidade.
Imediatamente foi até o rei para contar o que havia
acontecido e com a maior desfaçatez, colocou toda a culpa do insucesso nas costas do cavalo “fraco e doente”
que recebera.



- Porém, majestade, conforme me recomendaste,
“cuida do mais importante”, aqui estão as pedras que me
confiaste. Devolvo-as a ti. Não perdi uma sequer.
O rei as recebeu de suas mãos com tristeza e o despediu, mostrando completa frieza diante de seus argumentos. Abatido, o jovem deixou o palácio arrasado.
Em casa, ao tirar a roupa suja, encontrou na bainha
da calça a mensagem do rei, que dizia:
“Ao meu irmão, rei da terra do Norte. O jovem que
te envio é candidato a casar com minha filha. Esta jornada é uma prova. Dei a ele alguns diamantes e um bom
cavalo. Recomendei que cuidasse do mais importante.
Faz-me, portanto, este grande favor e verifica o estado
do cavalo. Se o animal estiver forte e viçoso, saberei que
o jovem aprecia a fidelidade e força de quem o auxilia na
jornada. Se, porém, perder o animal e apenas guardar as
pedras, não será um bom marido nem rei, pois terá olhos
apenas para o tesouro do reino e não dará importância à
rainha nem àqueles que o servem”.
Comparo esta estória com o ser humano que segue
sua jornada na vida, tão preocupado com seu exterior,
isto é, com os bens, que tudo guarda como se fosse ouro,
esquecendo de alimentar também a sua alma e o seu espírito com a alegria e o amor de Deus.
Certamente não cumprirá a missão, já que não sabe
guardar o que é mais importante. Se você tiver a oportunidade de conhecer pessoas assim, como conheci e
conheço muitos, verá que na intimidade têm mais problemas que você ou eu, e são cercados de infelicidades.
Antes que seja tarde, preocupe-se em:
será que estou no Caminho que me leva a Deus?

Humor
Enquanto isso no metrô...
Num carro de metrô, um anão começou a
escorregar pelo banco e um outro passageiro, solidário,
o recolocou na posição.
Pouco depois, o anão escorregou novamente
e o mesmo passageiro o recolocou no assento.
Quando a situação se repetiu pela quinta vez,
o homem, já irritado, esbravejou:
- Será que você não consegue ficar sentado sem
escorregar?
Ao que o anãozinho respondeu:
- Meu amigo, já passamos por cinco estações,
estou tentando desembarcar, mas o senhor não deixa!

Pensamento do mês
“Não se preocupe com o fato de todos não concordarem com
você. Se conseguir que um terço caminhe com você, já pode
considerar-se um vencedor”. (Peter Drucker)

