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Manutenção da unidade
A.E. Carvalho é reconhecida
como a melhor em 2013
Pelo 5º semestre consecutivo,
o setor de Manutenção,
da unidade A. E. Carvalho,
conquistou o Certificado
de Mérito em Manutenção,
entregue pela SPTrans.
Esse reconhecimento foi por ter
alcançado o 1º lugar no Ranking
de Manutenção de Frota, na
avaliação de desempenho do 2º
semestre de 2013.
A conquista demonstra um
grande avanço na qualidade
dos serviços realizados e no
desenvolvimento de seus
colaboradores – que se reflete
na qualidade dos serviços
realizados.
“Esse resultado demonstra a
importância de todo o trabalho
que vem sendo realizado no

processo de manutenção do
Grupo VIP, na busca contínua de
melhorias em seus serviços e no
desenvolvimento constante de
seus colaboradores. Provas disso
são as certificações ISO 9001 e
14001 que conquistamos”, diz
Sebastião Afonso dos Santos,
gerente da Manutenção.
“Agradeço a toda a
diretoria do Grupo VIP,
que disponibiliza os
recursos necessários ao
processo de manutenção.
E exalto o empenho
de toda a equipe de
manutenção, formada por
encarregados, mecânicos,
eletricistas, funileiros,
pintores, manobristas,
motoristas, pessoal

de suprimentos e limpeza.
Juntos, esses profissionais
não mediram esforços e são
os principais responsáveis
por termos alcançado esse
excelente resultado”, acrescenta,
orgulhoso, Sebastião.

Graças ao trabalho da equipe da Manutenção, o Grupo VIP foi reconhecido mais uma vez pela SPTrans

Para ter boa saúde,
prevenção é sempre o melhor caminho
Teve sucesso a campanha de
prevenção contra doenças
sexualmente transmissíveis. Foi
uma parceria entre o Centro de
Testagem e Aconselhamento –
CTA, o Grupo VIP em Ação e
os Ambulatórios Médicos das
unidades.

O objetivo de conscientizar
os colaboradores sobre a
importância da prevenção foi
atingido com a distribuição
de mais de 10 mil folhetos
explicativos e preservativos,
no período próximo ao
Carnaval.
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Palestras abordam
segurança

Avaliando o
Sistema de
Gestão Integrado
Em janeiro, o Sistema de Gestão
Integrado do Grupo VIP passou
por auditoria relacionada aos
Fornecedores Ambientais e de
Conformidade Legal, realizadas
pela empresa Amplitude
Consultoria Ltda.
O objetivo foi verificar como as
unidades da empresa atendem
às legislações cabíveis e também
se os padrões ambientais
de seus fornecedores têm a
qualificação adequada.
Outra ação importante em
andamento é a atualização da
Lista Mestra de Requisitos Legais
Aplicáveis.

Mudando
para melhor
Em janeiro foi inaugurado
o novo setor da Tapeçaria,
na unidade M´Boi Mirim.
Com espaço amplo, o local
ficou muito adequado,
proporcionando condições de
trabalho ainda melhores aos
colaboradores.

Novo setor de Tapeçaria: ótimas condições

Novas palestras com foco
em segurança do trabalho
foram ministradas para os
colaboradores da Manutenção
da unidade M’Boi Mirim.
Os responsáveis foram o
instrutor Erick Kleber Ruas e o
técnico de Segurança Gilmar
Costa da Silva. Eles trataram
de temas como a importância
do uso de EPIs (Equipamento

de Proteção Individual) e o
cumprimento correto dos
procedimentos das O.S (Ordem
de Serviços) em cada função.
“É importante que todos tenham
em mente que segurança está
em primeiro lugar”, alertam.
Gilmar e Erik.

Atividade contou com a participação de muitos colaboradores

Participando de
treinamentos
externos
No dia 15 de janeiro, os colaboradores
Paulo Ramos, Eduardo de Assis,
Adriano Pereira, José Joelson, Side
Justo e Ivanildo José, da unidade
Pinedo, participaram de um treinamento sobre noções básicas de
transmissão e diagnósticos Voith.
Foram esclarecidos os princípios de funcionamento do sistema
Voith. Além disso, a atividade teve foco no desenvolvimento de
competência para a realização de manutenções preventivas e
corretivas, utilizando as ferramentas corretas e seguindo normas e
procedimentos técnicos.

Cada vez mais preparados, os participantes mostram seus certificados
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Licencie seu veículo
no prazo certo
Anualmente, quem possui
veículo precisa pagar a taxa
de licenciamento.
Se o condutor for pego com
o veículo sem licenciamento,
receberá uma multa
gravíssima e terá sete pontos
na Carteira Nacional de
Habilitação. Além disso, o
veículo será recolhido e o
seu dono terá de pagar o
custo do guincho. Por isso,
fique atento e mantenha o
licenciamento em dia!
Após o pagamento da taxa,
o proprietário recebe o
CRLV, documento de porte
obrigatório ao conduzir o
veículo.

Confira a tabela do
Licenciamento 2014
FINAL PLACA
1
2
3
4
5e6
7
8
9e0

MÊS
Até Abril
Até Maio
Até Junho
Até Julho
Até Agosto
Até Setembro
Até Outubro
Até Novembro

Fonte: www.detran.sp.gov.br

Acertando as contas com o Leão
A Receita Federal já começou a receber as
Declarações do Imposto de Renda 2014. O prazo
encerra-se no dia 30 de abril e quem atrasar
recebe multa.
Todas as pessoas que tiveram rendimentos acima
de R$ 25.661,70 em 2013 são obrigados a declarar.
Para fazer a sua declaração, utilize o programa disponível no
site www.receita.fazenda.gov.br

Para refletir
Comece fazendo o que é necessário; depois o que é
possível e, de repente, você estará fazendo o impossível.
(São Francisco de Assis)
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Moqueca
de Palmito
Ingredientes
• 1 colher de sopa de azeite de
oliva
• 2 dentes de alho amassados
• 1 cebola média picada
• 1/4 de pimentões verde,
amarelo e vermelho, cortados
em quadradinhos
• 3 tomates maduros, picados
• 1 pitada de tempero baiano
em pó
• Sal a gosto
• 500 ml de leite de coco
• 4 colheres de sopa de azeite
de dendê
• 1 copo de molho de tomate
(250 ml)
• 300 g de palmito cortado em
rodelas
• Salsinha picada ou coentro
(opcional)
Modo de preparo
• Em uma panela grande,
refogue no azeite o alho e
a cebola, em fogo médio.
Adicione os pimentões, os
tomates e o tempero baiano E
refogue mais um pouco.
• Adicione o leite de coco aos
poucos, depois o azeite de
dendê e por fim o molho de
tomate. Deixe ferver em fogo
baixo, de 8 a 10 minutos,
sempre mexendo. Por
último, acrescente o palmito
drenado, cortado em rodelas.
Misture bem e acerte o sal e
os temperos, se necessário.
Sirva com salsinha ou coentro
picado e arroz.
Fonte: http://gshow.globo.com/receitas
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