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Solidariedade traz
alegria a crianças carentes

GRUPO VIP EM AÇÃO

Com sucesso absoluto, chegou ao final a Campanha de Doação de Brinquedos realizada pelo Grupo VIP
em Ação. Alguns filhos de colaboradores fizeram questão de ir até a unidade entregar seus brinquedos,
outros pediram para o pai ou para a mãe fazerem isso. E, acreditem, até gente mais velha doou aquele
brinquedinho que guardava há anos.
A adesão foi muito grande, com mais de 800 brinquedos doados. Esse resultado proporcionou
momentos muito especiais para as crianças beneficiadas: ao abrir o seu brinquedo, todas elas sorriam,
mostrando a sua alegria.
Siga o Grupo VIP em Ação no Facebook
Curta a nossa página e acompanhe nossas
campanhas, fotos e muito mais.

Entidades que receberam as doações
•
•
•
•

Abrigo Beija Flor
Projeto Batista de Assistência à Comunidade
Projeto CRI – Centro de Recreação Infantil
Projeto Cecon – Centro de Convivência para Pessoas com
Deficiência
• Obra Social Santa Rita de Cássia
• CEI – Núcleo Criança Cidadã da Vila Mara

Sebastião e Adalberto:
trabalho em prol do treinamento
Com uma postura proativa e
ideias inovadoras, os gerentes
de Manutenção das unidades
A.E. Carvalho e unidade Itaim,
Sebastião Afonso e Adalberto de
Freitas, conseguiram melhorar os
treinamentos realizados para os
colaboradores do Grupo VIP.
Sebastião reformou um ônibus
que estava fora da frota,
preparando-o para utilização na
Escola de Formação de Motorista
Profissional, nos testes práticos

interno e externo e em outras
atividades. Isso resultou em
benefícios como a pontualidade
dos treinamentos e o melhor
aproveitamento técnico dos
treinados. Além disso, o ônibus
reformado evita a necessidade
de utilização de carros da frota.
Por sua vez, Adalberto fez
uma reforma completa na sala
de treinamento da unidade
Itaim, proporcionando maior
conforto e eficiência. O trabalho
envolveu a reorganização dos
fios, a fixação de caixas de som,
data show e tela de projeção,
a melhoria na iluminação, a
colocação de forro de madeira e
ar condicionado, além de outras
mudanças.

Sebastião Afonso entregando a chave
para o instrutor José Amarando

José Carlos e Adalberto: melhorias
agradaram a todos colaboradores

Acatando as
recomendações
de segurança
Após treinamentos e alguns
bate-papos sobre a importância
de usar corretamente o
uniforme, manobristas e
colaboradores da Catracaria da
unidade Pinedo estão seguindo
à risca as recomendações da
Segurança do Trabalho.
“É importante essa
conscientização, afinal todos
circulam dentro do pátio e,
para não correr riscos de
atropelamento, precisam
estar bem identificados. Os
colaboradores da Catracaria
estão usando também o colete
com faixa refletiva para ficarem
protegidos”, explica Alexandre
Donato, técnico de Segurança
do Trabalho.
“Se você é manobrista ou
colaborador da Catracaria e não
recebeu o seu uniforme ou o seu
colete, informe ao seu superior
imediato para que ele possa
solicitar ao Departamento de
Segurança do Trabalho”, avisa
Alexandre.

Manobristas (acima) e colaboradores da Catracaria
(abaixo), seguem as recomendações da Segurança
do Trabalho, usando uniformes e coletes
para maior segurança no dia a dia
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Consórcio7 é recertificado na ISO 9001
De 18 a 20 de setembro,
as empresas do Consórcio7
passaram pela auditoria de
recertificação realizada pela
Fundação Vanzolini.
O resultado foi positivo, sendo
mantida a certificação e
demonstrando o envolvimento
e o comprometimento de
todas as participantes com a
conformidade, de acordo com o

Preparando-se
para auditorias
Está sendo realizada, em todas
as unidades do Grupo VIP,
a segunda auditoria interna
com foco nos sistemas da
qualidade e ambiental.
A ação tem por objetivo
verificar processos e ações de
melhoria, como preparação
para as auditorias de
manutenção das certificações
que serão realizadas pela
DQS do Brasil, no início de
dezembro.
A auditoria para a norma ISO
9001:2008 acontece em todas
as unidades do Grupo. Para
a norma ISO 14001:2004,
será feita nas unidades já
certificadas (Pinedo, Jabaquara
e M’Boi Mirim) e nas que
estão em fase de certificação
(A.E. Carvalho e Itaim).

programa de gestão
da qualidade do
consórcio.
Representando a
VIP Transportes,
a unidade M’Boi
Mirim foi auditada
e contribuiu
significativamente
para o resultado.
Parabéns a todos!

No encerramento da auditoria, auditores
comemoram a recertificação

Cuidando bem dos resíduos
O pedreiro Jailton Leal
Carvalho e os ajudantes
Edilson Miguel Batista e
Vinícius Soares Pereira
trabalharam por 20
dias na reforma da área
de armazenamento de
resíduos, na unidade
A.E. Carvalho.
A reforma foi
Edilson (à frente) e Vinícius (ao fundo) trabalhando com afinco
na reforma da área de armazenamento de resíduos, que teve
supervisionada por
excelente resultado (abaixo)
Sebastião Afonso,
gerente de Manutenção,
e Sidnei Martins dos
Anjos, técnico de
Segurança do Trabalho.
O objetivo foi cumprir
as exigências de norma
ISO 14001, melhorando
a identificação e
conscientizando os
colaboradores em relação ao
descarte correto dos resíduos.

Comprometimento traz resultados
Na unidade M’Boi Mirim,
vários colaboradores estão
contribuindo para a melhoria
contínua dos processos no
Sistema de Gestão da Qualidade
e Ambiental do Grupo VIP.
Gerlando Pereira, da
Funilaria, é um exemplo
desse comprometimento.

Recentemente, ele desenvolveu
um carrinho que coleta a água
aditivada do radiador, para
reúso.
“Acredito que podemos
colaborar com as nossas
atitudes. Por isso, com o apoio
da gerência da unidade, eu e
muitos outros colaboradores

estamos sempre desenvolvendo
métodos e ferramentas que
ajudem a melhorar o meio
ambiente e a segurança de
todos”, comenta.
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Festa de Natal 2013: incentive seu filho
a participar e soltar a imaginação
Estão abertas as inscrições para a seleção de desenhos Natal 2013, para filhos de
colaboradores do Grupo VIP, com idades entre 4 e 11 anos. Serão escolhidos 70
desenhos, 10 de cada unidade, e seus autores participarão da festa de final de ano.
Veja as regras
1)
2)
3)
4)

Tema do desenho: O meu sonho neste Natal é ...
Serão aceitos somente desenhos feitos em papel sulfite branco. Nenhum outro tipo de material será aceito.
Podem seu usados apenas giz de cera, lápis de cor e cola colorida com glitter. Nenhum outro tipo de material é permitido.
No verso do desenho deve conter as seguintes informações: nome da criança e a sua data de nascimento, nome do
funcionário (pai ou da mãe), com a unidade em que trabalha e o número do registro.
5) Prazo e local de entrega: até 14 de novembro, na sala do Serviço Social da sua unidade. Os desenhos entregues após
esta data não participarão da seleção para a festa de fim de ano.

Mudança de
hábito resulta
em elogios

Operação Papai Noel:
treinamento especial
Com a chegada das festas de
final de ano, cresce o número
de passageiros, muitos deles
carregados com pacotes e
sacolas. O trânsito também fica
mais complicado.
Por isso, o Grupo VIP
desenvolveu um treinamento
específico, que será ministrado
no início de novembro, com
foco nas técnicas de segurança

e na qualidade de atendimento
aos clientes durante esse
período. É a Operação Papai
Noel, dirigida a motoristas,
cobradores e administradores
de tráfego. Participe!

Numa brincadeira, os
colaboradores Arnaldo Sato,
Eduardo, Manoel, Douglas,
Aurélio, Ronei e Jefferson, da
unidade Pinedo, resolveram
batizar as terças-feiras como a
terça da gravata.

Voluntários fazem a
diferença no Dia da Criança
Há oito anos, Gerson Cirilo de
Lira, coordenador Operacional, e
alguns colaboradores do Grupo
VIP fazem um belo trabalho
voluntário, com a ajuda de
amigos que contribuem na
arrecadação de brinquedos,
alimentos e o que mais precisar.
Neste ano, essa ação beneficiou
96 crianças do CCA – Centro da
Criança e Adolescente do Jardim
Ipava. Foi no dia 12 de outubro,
com a realização de gincanas e
muitas outras brincadeiras, além
de um gostoso lanche.
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Todas as terças-feiras eles usam gravata

Brincadeiras, guloseimas e brinquedos
alegraram a criançada

O motorista João Firmino da
Silva gostou da ideia e aderiu.
O resultado
foi tão
positivo que
ele recebeu
elogios dos
funcionários
da SPTrans
responsáveis
pela linha em
que atua.

