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Investimentos
no Morro
do Índio
beneficiam a
população
Obra finalizada no Morro do Índio trouxe melhorias

Os usuários das linhas de ônibus que chegam e
saem do Morro do Índio, na Zona Sul de São Paulo,
contam agora com uma nova área de transferência
de passageiros. Localizado na Estrada M’Boi Mirim,
na altura do nº 5.711, o terminal vem trazendo
benefícios que a população da região reconhece: mais
conforto, segurança e comodidade.
“Anteriormente, dividíamos um espaço com uma
base comunitária da Polícia Militar na Praça Manuel
Lopes. Mas o local ficava pequeno para estacionar
ônibus articulados e viaturas da polícia”, conta Ronei
Cavalcante, do Planejamento Operacional do Grupo
VIP. “Com a obra, viabilizada pela SPTrans, nossa frota
de coletivos de grande capacidade tem espaço amplo para circular e estacionar. E melhoraram
muito os acessos de embarque e desembarque dos passageiros”, completa.

Morro do
Índio (à esq.)
antes e (à
dir.) durante
a construção

Comemorando o Dia da Mulher
Para celebrar o Dia da Mulher, no mês de março foram realizadas
palestras voltadas para a saúde feminina, em todas as unidades do
Grupo VIP.
O objetivo foi promover a valorização das mulheres, conscientizandoas e orientando-as sobre a importância da prevenção do câncer do
colo do útero e da mama.

Unidade Imperador

Unidade Itaim

Unidade A.E. Carvalho

Unidade M’Boi Mirim

Unidade Jabaquara

Para homenagear uma mulher, nada melhor
do que ela própria. Veja no Facebook do
Grupo VIP em Ação a exposição elaborada
pela funcionária Lucélia Fernanda Ribeiro, do
Treinamento. Lá você encontrará curiosidades,
trajetórias e reflexões sobre a evolução da
mulher na sociedade.
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Preparem-se! Em junho tem
avaliação do Projeto Sol
De 02 a 06 de junho será realizada a segunda
avaliação do Projeto Sol em todas as unidades do Grupo VIP.
Antes dela, há tempo para todas as áreas se aprimorarem em
termos de organização, arrumação, limpeza, padronização e
disciplina, seguindo os princípios do programa 5 S na busca
contínua da qualidade. A primeira avaliação, realizada em
fevereiro, mostrou uma evolução em relação ao tratamento das
observações indicadas em avaliações anteriores.

Utilizando
bem a
ferramenta
SISP
Para orientar e esclarecer dúvidas
dos usuários que utilizam a
Ferramenta SISP – Sistema
Integrado para Soluções de
Problemas, foi desenvolvido
pelo Grupo VIP um Manual que
detalha a formas mais adequada
para a sua utilização.
RDs – Representantes da
Diretoria e gestores dos
processos envolvidos no Sistema
de Gestão Integrado da empresa
podem acessá-lo.
Essa ferramenta é de suma
importância, pois facilita
a busca de soluções de
problemas existentes, como não
conformidades, aplicando o
PDCA – Planejar , Desenvolver,
Checar e Agir. Por isso seu uso
é fundamental para a melhoria
contínua dos processos.
“Destaco que o preenchimento
correto e o acompanhamento
facilitarão os trabalhos em dias
de auditoria. Outras ferramentas
da Qualidade, como histograma,
Ishikawa etc., também podem
ser utilizadas para um melhor
tratamento dos problemas”,
explica João Bosco, do Controle
e SGI.

Jovens aprendizes são efetivados
23 aprendizes, que ingressaram em mais uma turma do Projeto Jovem
Aprendiz do Grupo VIP, concluíram em março o curso de Assistente
Administrativo em Transporte, em parceria com o Sest Senat. O bom
aproveitamento de todos resultou na efetivação de muitos deles.

Desenvolvendo
práticas contra o
estresse
Em meados de abril, começou
a ser ministrado o curso Como
melhorar sua performance no dia
a dia – Atitude Zen, destinado prioritariamente aos motoristas.
“A virtude de um profissional no volante é a paciência e o
trânsito diário é muito estressante. Talvez não possamos mudar
o que nos causa estresse, mas sempre podemos controlar nossa
atitude. Estamos ministrando o treinamento com muitas dicas
para melhorar a qualidade de vida dos motoristas”, conta Douglas
Ferreira da Silva, coordenador de Treinamento e Desenvolvimento.

Novo
projeto abre
oportunidades
de crescimento
Treinamento teórico

Em maio, iniciou-se o Projeto Atração de Talentos VIP, que busca
dar oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional
aos manobristas da empresa. Em contrapartida, novas vagas
para manobristas foram abertas e candidatos externos serão
selecionados, participando de treinamentos práticos e teóricos.
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Melhorias em Destaque
Este ano, várias mudanças foram realizadas nas unidades do
Grupo VIP, proporcionando condições ainda melhores para os
colaboradores da empresa.
Um exemplo foi o trabalho em equipe feito pelos
colaboradores José Rodrigues, conhecido como “Sussego”, e
pelo gerente Edvaldo Gustavo, que resultou na reforma da sala
de treinamento da unidade Jabaquara, proporcionando mais
comodidade ao ambiente e praticidade nos treinamentos. “O
layout agradou muito. A sala ficou mais confortável. Parabenizamos os dois pelo excelente resultado.
Estamos muito otimistas e contentes com a reforma”, disseram o instrutor Willian Ribeiro dos Passos e o
monitor José Sávio.
Outras iniciativas aconteceram
na unidade Imperador, com as
reformas da sala de Treinamento
e do Ambulatório Médico, que
tornaram os ambientes ainda
melhores para os colaboradores.
As sugestões foram apresentadas
em reuniões realizadas com Odair
Olah, gerente de Manutenção,
com encarregados da Manutenção, com Luiz Simeão, diretor técnico,
e com o técnico de segurança do Trabalho Elias Teixeira.

Colaboradores se beneficiam
com trabalho da equipe

Outros exemplos foram a criação de
dois novos locais: a sala do Letrista e a
seção Pneumática, na unidade Itaim.
Segundo Adalberto de Freitas, gerente de
Manutenção, com a inovação tecnológica
e o aumento do volume de trabalho
surgiu a necessidade de mudança dos
locais. O objetivo principal foi a melhoria
no ambiente de trabalho, deixando-o
mais adequado e agradável. “Construímos
também uma sala para testes na Pneumática, onde 100% das válvulas
montadas são testadas antes de serem enviadas para as outras
unidades”, reforça Adalberto.

Doe calor
neste inverno
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“Ficamos muito contentes com
as mudanças. Aprovamos.”
Cleivan e José Carlos (à esq.),
letristas

Desde o dia 10 de abril em
todas as unidades do Grupo VIP,
começaram as arrecadações para
a Campanha do Agasalho 2014.
Aqueça o seu coração fazendo
parte dessa corrente. Ainda dá
tempo. Vai até o dia 28 de maio.
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