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Setores se destacam com
bom resultado na
Avaliação do Projeto Sol
No mês de julho tivemos a Avaliação do Projeto Sol – do
1º ao 3º S – Descarte, Arrumação e Limpeza. Percebemos uma
evolução do processo... Os funcionários estão mais preocupados
em manter o ambiente de trabalho agradável. Os setores que
mais se destacaram com a pontuação máxima, foram:

Carta de
agradecimento
A VIP recebeu este ofício como
agradecimento á contribuição ao evento
realizado pela Polícia Militar do Estado
de São Paulo.

Unidade Itaim – Almoxarifado, Ambulatório Médico,
banheiro administração, Diretoria, Lavador de ônibus, peças,
Pneumática.
Unidade AEC – Ambulatório, Diretoria I e II, Secretaria,
Telefonista, Gerência Operacional, Plantão / Reserva,
Portaria pedestre, área de descarte, Banheiro manutenção,
Elétrica, Refeitório, Sala do Encarregado e Valetas.
Unidade Imperador – Ger. Operacional, Revisão de
Relatório de escala, enc. Funilaria, enc. Manutenção, pista
abastecimento, vestiário (piso inferior), vestiário manutenção,
ambulatório, contabilidade, DP, Diretoria e Suprimentos.
Unidade Brás – Ger. Oper., Monitoramento AVL, tráfego,
Ambulatório, Financeiro (Diretoria), Jurídico, RH, Sala do
convênio, Elétrica e Refeitório manutenção.
Unidade Jabaquara – Abastecimento, área de descarte, enc.
Limpeza, lavador de chassi, letrista, lubrificação, tapeçaria,
tornearia, catracaria, Ger. Oper., ambulatório, Psicóloga,
SEESMT e Treinamento 2 (lado reserva).
Unidade Guarapiranga – Boracharia, Refeitório, Tanques
lubrificação, Coordenador, Planejamento / Digitação fichas,
Diretoria e Treinamento.
Unidade MBoi Mirim – Apoio Operacional, banheiro
reserva, RDB, Refeitório oper., abastecimento, controle de
manutenção, enc. Manutenção, Letrista, lonas/ retifica de
tambor, Ambulatório, Telefonista e Treinamento.

Projeto

Projeto Direção
Econômica.
FIQUEM ATENTOS

Parabenizamos todos
os funcionários
pela colaboração e
empenho no projeto.
Em outubro teremos
nova avaliação.

!

Em Setembro teremos
a 1ª Premiação.

FIQUE SABENDO
Motoristas da VIP
assistem a Corrida de
fórmula Truck 2008
No dia 27 de julho foi realizada
a Corrida de Fórmula Truck 2008,
em Interlagos. O Grupo VIP fez
sorteio de alguns convites cedidos
por fornecedores. Os motoristas
abaixo foram os sorteados:

Comunidade marca
presença no Treinamento
“Atendimento á pessoas
com Deficiência” na
unidade Guarapiranga

Itaim
76599 – Silvio Sergio Morais
76063 – Alexandre AP. Souza
AEC
70912 – Vagner Alves Bonfim
78449 – Edson Xavier de Aquino
Imperador
76617 – Luciano Alves Oliveira
73532 – Edmar Alves Santos
Brás
75284 – Antonio Sérgio Muniz
57899 – Sivaldo Ribeiro Rocha
Jabaquara
77439 – Pedro Carlos Stoque
77733 – José Ribamar Costa
Unid. Guarapiranga
71812 – Marcos Vinicius da Costa
71769 – Osmar Peres de Oliveira
MBoi Mirim
72573 – Leonardo Mendes Rodrigues
79218 – Luciano Back

No dia 23/07 tivemos um treinamento sobre “Atendimento á pessoas com Deficiência” com um formato
diferente. Além de nossos operadores participarem do curso na unidade Guarapiranga - tivemos também
convidados especiais da comunidade que fizeram questão de marcar
presença neste evento.
Além de Antonio José Silva - Relações Públicas do grupo VIP, estavam presentes Karl Marx e Jorge Negri – assessores da SMT, Maria Costa
Silva – presidente da Associação do
Jardim Aracati, Jaime Souza - presidente do Consave e convidados.
O objetivo deste evento foi destacar a importância do bom atendimento ao cliente portador de deficiência, a preocupação do grupo VIP
em facilitar o acesso destes clientes
especiais ao trabalho, lazer e as atividades rotineiras.
O Grupo VIP mantém este treinamento específico para o atendimento
aos clientes especiais, que inclui teoria e prática, em que os operadores
passam por simulações para “sentirem na pele” a dificuldade que estes
clientes enfrentam no dia a dia.

Grande Conselho do
Idoso faz homenagem
aos motoristas na
Praça da Sé
No dia do Motorista – 25 de
julho – o Grande Conselho do Idoso
fez uma homenagem aos motoristas
de transporte público realizando um
culto ecumênico na Catedral da Sé.
Os motoristas homenageados
foram indicados pelos idosos
pelo bom atendimento, educação,
gentileza e profissionalismo. No
Grupo VIP, foram homenageados
os funcionários:

97794 - Luiz C. de Souza - Expandir
61236 - Enoc dos Santos - Expandir
74297 - João Batista Filho - Itaim
77065 - Renato R. Novais - AE Carvalho
74387 - Antônio Ferreira dos Santos
		 AE Carvalho
74653 - Antônio Milton Bartoloni
		 AE Carvalho
74198 - João N. da Silva - Imperador
76390 - Evaldo R. Leal - Imperador
75774 - Carlos Estevão - Imperador
77373 - Paulo R. Francisco - Jabaquara
77673 - Joaquim A. Rocha - Jabaquara
77276 - José B. Moraes - Jabaquara
77416 - José B. de França - Jabaquara
97742 - Francisco de A. Albuquerque
		 Guarapiranga
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AMBIENTAL
Duas novas linhas na
região leste
No dia 21/07/08, iniciou a operação das linhas:
* 3303/10 - Jd. São Martinho /
CPTM Vila Mara - Itaim
* 3004/10 - Jd. São Martinho /
CPTM Vila Mara - Itaim
Essas linhas vão operar em sistema
circular nos dias úteis – das 5h ás 23h,
proporcionando a integração com as
estações da CPTM da Vila Mara e Itaim
Paulista.

Veja como serão os itinerários:
* 3303/10 - Jd. São Martinho /
CPTM Vila Mara - Itaim (Circular)
* Sentido único: Av. José Martins Lisboa,
ruas Afoxé, Goiabeira Serrana, Serra do
Apodi e Tietê, Praça Cel. Albuquerque
da Câmara, ruas Antonio Dias de Moura,
Cordilheira do Araripe e Cordão de São
Francisco, Estação CPTM Itaim Paulista,
rua Rio Sobrado, Rio Quebra Anzóis, Apíu
Quiribó e Cordão de São Francisco,
Av. Estrela da Noite, Ruas Erva de Santa
Luzia e Conceição do Almeida, Estação
CPTM Vila Mara / Jd. Helena, ruas Ascenso
Fernandes, Gen. Dalton Teixeira, Francisco
Tancredi, Santa Davina, Pedroso da Silva,
Dr. José Artur da Nova, Domingos
Trigueiros, Erva Andorinha, Cachoeira do
Brumado e José Martins Lisboa.
* 3004/10 - Jd. São Martinho /
CPTM Vila Mara - Itaim (Circular)
* Sentido único: Av. José Martins Lisboa,
rua Rosa Rubra e Kumaki Aoki, Praça
Craveiro do Campo, Ruas Algodoeiros,
Erva Ardorinha, Emilio Cardoso Aires,
Dr. José Artur da Nova, Gonçalves Ribeiro,
Dr. José Porciúncula, Pedroso da Silva,
Santa Davina, Dr. Francisco Tancredi,
Gen. Danton Teixeira, Ascenso Fernandes
e Conceição do Almeida, Estação CPTM
Vila Mara / Jd. Helena, Rua Erva de Santa
Luzia, Av. Estrela da Noite, Rua Cordão
de São Francisco, estação CPTM Itaim
Paulista, Ruas Rio Sobrado, Rio Quebra
Anzóis, Apíu Quiribó e Cordão de São
Francisco, Estrada Biacica, rua Antonio
Dias de Moura, Praça Cel. Albuquerque
da Câmara, ruas Tietê, Serra do Apodi,
Goiabeira Serrana, Afoxé e Av. José
Martins Lisboa.

O meio ambiente é um dos assuntos mais
comentados atualmente. Todos nós podemos
colaborar para um mundo melhor.
Veja algumas dicas para colaborar com o meio ambiente:


Apague as luzes e desligue os aparelhos elétricos quando sair
do ambiente;



Ligue as máquinas de lavar louças e roupas apenas quando
estiverem com a capacidade máxima preenchida;



Junte a maior quantidade de roupa possível e passe uma só vez;



Abra e feche rapidamente a porta do freezer e da geladeira
e evite armazenar alimentos quentes;



Regule o termostato do ar condicionado e evite abrir portas
e janelas. Prefira ventiladores de teto a aparelhos de ar
condicionado;



Use energia solar para aquecer a água;



Use eletrodomésticos com o selo Procel de qualidade,
ele garante maior eficiência enérgica;



Pinte as paredes internas de sua casa com cores claras,
evitando maior consumo de energia;



Evite comprar produtos e serviços que realmente não precisa;



Ao fazer compras em feiras e supermercados, leve uma sacola
de casa, assim você evita os sacos plásticos. Caso você tenha
esquecido a sacola em casa, coloque as compras em caixas
de papelão;



Evite produtos descartáveis e com excesso de embalagens.
Copos, talheres e copos de plástico são utilizados em minutos
e demoram centenas de anos para se decompor. A reciclagem
não justifica o uso de materiais descartáveis, porque o próprio
processo de reciclagem é poluente e consome muita água,
energia e combustíveis fósseis;



Prefira fraldas de pano às descartáveis, ou use-as alternadamente.
As fraldas descartáveis podem demorar até 500 anos para se
decompor, as de pano podem ser usadas cerca de 100 vezes
cada uma e decompõe-se num período de um a seis meses;



Compre produtos reciclados, biodegradáveis ou recarregáveis
sempre que puder;



Adote uma caneca durável em vez de usar copos descartáveis;



Não jogue no lixo o que você pode doar. Em vez de jogar
roupas, livros, móveis, brinquedos e outros itens fora, doe para
entidades beneficentes, para lojas de usados como brechós sebos,
ou ainda, para alguém que você conheça que poderia usá-los;



Se vai ao andar de cima ou ao de baixo, troque o elevador pelas
escadas. Além de economizar energia elétrica, você gasta umas
boas calorias;



Plante uma árvore. Ela pode absorver até uma tonelada de CO2
durante sua vida;



Conscientize seus filhos. Afinal, o planeta é deles;



Procure ler o noticiário sobre questões ambientais e discuta
o assunto com amigos. Sensibilize quem está próximo e
lembre-se: o futuro começa agora.
A VIP está colaborando com o meio ambiente e, desta forma
estará buscando a Certificação ISO 14001 para o próximo ano.
Colabore você também!

Participe dos projetos: 5S – SOL e Coleta Seletiva.
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Reflexão

Um menino com voz tímida e os
olhos cheios de admiração, pergunta ao pai, quando este retorna do
trabalho:
- Papai, quanto o senhor ganha por hora?
O pai, num gesto severo, respondeu: - Escuta aqui
meu filho, isto nem a sua mãe sabe! Não amole, estou
cansado!
Mas o filho insiste:
- Mas, papai, por favor, diga quanto o senhor ganha
por hora?
A reação do pai foi menos severa e respondeu:
- Três reais por hora.
- Então, papai, o senhor poderia me emprestar um real?
O pai, cheio de ira e tratando o filho com brutalidade, respondeu:

- Então era essa a razão de querer saber quanto eu ganho? Vá dormir e não me amole mais, menino aproveitador!
Já era tarde quando o pai começou a pensar no que
havia acontecido e sentiu-se culpado. Talvez, quem sabe,
o filho precisasse comprar algo. Querendo descarregar
sua consciência doida, foi até o quarto do menino e, em
voz baixa, perguntou: - Filho... está dormindo?
- Não, papai (respondeu sonolento, o garoto)
- Olha aqui está o dinheiro que me pediu, um real.
- Muito obrigado, papai – disse o filho, levantando-se
e retirando mais dois reais de uma caixinha que estava
sob a cama. - Agora já completei, papai! Tenho três reais.
Poderia me vender uma hora de seu tempo?

Reflita

Mensagem
aos pais

Reflita:
Como está sendo a nossa presença em relação
aos filhos, temos conversado ou buscado saber
como estão? Será que estamos dedicando
tempo suficiente aos nossos filhos?
Contribuição do cobrador Wilson Pereira da Silva (73519)

Receita

Humor
Um dia, enquanto galopava, um Bom Homem
encontrou um índio cavalgando.
Ao seu lado iam um cachorro e uma cabrita.
O Bom Homem começou então um diálogo com o índio:
- Olá, belo cão você tem aí. Importa-se se eu falar com ele
- Índio: - Cão não falar.
- Olá cão, com vai?
Cão: - Bem obrigado!
O índio fica absolutamente chocado... E o Bom
Homem continua...
- Esse cara é o seu dono?
Cão: - Sim!
- E como ele te trata?
Cão: - Muito bem. Todo dia ele me deixa correr
livremente, me dá uma boa semana...
O índio fica totalmente boquiaberto...
O Bom Homem então diz:
- Se importa se eu falar com seu cavalo?
Índio: - Cavalo não falar.
- Oi cavalo, como vai você?
Cavalo: - Muito bem!
- Esse aí é o seu dono?
Cavalo: - Sim...
Homem: - E como ele te trata?
Cavalo: - Muitíssimo bem. Cavalgamos
regularmente, ele me escova sempre e me mantém sob
uma árvore para me proteger da chuva e do sol.
O índio fica simplesmente abobalhado...
E o Bom Homem continua...
Se importa se eu falar com sua cabrita?
Índio: - Melhor não. Cabrita fala, mas é muito mentirosa!!!
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Lagarto
na Panela
INGREDIENTES:

1,2kg de lagarto, 100g de bacon
½ xícara (chá de azeitonas pretas,
sal, pimenta, 4 colheres (sopa) de
azeite, 3 dentes de alho, 1 pacote
de sopa de cebola, 1 lata de cerveja (350ml), ½ xícara
(chá) de molho de tomate, 3 xícaras (chá) de água
e 1 folha de louro


Demais Ingredientes: 1 kg de batatas bolinha.

MODO DE PREPARO:

Faça furos no lagarto e coloque pedaços de bacon
e de azeitona. Tempere a carne com sal e pimenta.
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite
e doure o alho. Frite a carne até ficar dourada.
Acrescente a cerveja, a sopa de cebola, o molho
de tomate, a folha de louro e a água. Deixar a carne
cozinhando por 30 minutos. Retirar a carne.
Descascar as batatas e colocá-las para cozinhar no
mesmo molho da carne. Servir com arroz branco.

Pensamento do mês
“Uma pessoa inteligente resolve um problema,
um sábio o previne.” (Albert Einstein)

