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Saúde do Homem é
tema no Dia do Motorista

Resultados positivos
na avaliação do Projeto Sol
A avaliação do projeto SOL (5S), feita no final de junho, mostrou que a
mudança de atitude dos colaboradores é uma realidade. Nota-se que as
equipes estão envolvidas nesse espírito de melhoria contínua, seguindo os
conceitos básicos organização, arrumação, limpeza, padronização e disciplina.
Os resultados são melhorias ligadas ao bem-estar no ambiente de trabalho, segurança e otimização das
atividades. O Grupo VIP parabeniza todos os colaboradores que contribuiram para esse resultado.
Veja alguns destaques positivos.

Unidade Itaim: elétrica

Unidade Brás: setor Alternadores, sala de Recursos Humanos e
prefixo-Itinerários - placas laterais (Plantão)

Unidade M´Boi Mirim: almoxarifado, rampas, manutenção
preventiva e pranchão

Unidade A.E. Carvalho: lavador (acima) e posto de combustível

Preparem-se: a próxima auditoria de
Manutenção da Certificação ISO 9001 e ISO
14001 será nos dias 01 a 07 de outubro em
todas as unidades do Grupo VIP.
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Celebrando o Dia do Motorista
O Grupo VIP realizou a ação Saúde do Homem para comemorar
o Dia do Motorista.
A parceria entre GreenLine Saúde, SAE – Serviço de
Atendimento Especializado em DST/AIDS e o Instituto Barong
mobilizou equipes que realizaram exames de glicemia, medição
de pressão arterial e circunferência abdominal. Também foram
distribuidos preservativos e materiais informativos sobre Doenças
Sexualmente Transmissíveis e AIDs.
Tratando de forma simples e direta os assuntos relacionados
ao universo masculino, o vídeo “Cuidando Deles – Saúde
Sexual e Reprodutiva do Homem” gerou muitos debates e seu
conteúdo foi muito elogiado por quem assistiu. Quem perdeu a
oportunidade, pode vê-lo acessando o site:
http://www.barong.org.br/projetos_saudedohomem_2.html

DVD “Cuidando Deles”: muitas dicas e
informações para sua saúde

Os mesmos materiais, exames e atividades foram disponibilizados a todos os colaboradores do Grupo
VIP: uma oportunidade muito boa de promover a prevenção à saúde.

Veja cenas das comemorações
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Manutenção da A. E. Carvalho é
certificada pela SPTrans
pela 2ª vez
Pelo segundo semestre consecutivo a unidade A.E. Carvalho recebeu
da SPTrans o Certificado de Mérito em Manutenção. O reconhecimento
ocorreu por ter alcançado o 1º lugar no Ranking de Manutenção de Frota
na avaliação de desempenho do 1º semestre de 2014.
“Esse resultado é fruto de um trabalho em equipe de todos os colaboradores do setor de Manutenção,
que se empenham na manutenção de sua frota”, dizem o gerente de Manutenção Sebastião Afonso
dos Santos, e o eng. Luiz Simeão Pereira Lima, diretor de Manutenção das unidades Leste.
Em inspeções periódicas e permanentes, a SPTrans avalia a parte mecânica e elétrica, a conservação
e carroceria interna e externa, itens de segurança, entre outros. Além disso, é feita uma avaliação
amostral e de emissão de poluentes todos os dias, com o envio de 1 a 2 carros ao CIT – Centro
Integrado de Transportes. “Todo esse trabalho conta com o apoio da diretoria do Grupo VIP em
oferecer a estrutura e os recursos necessários para a compra de materiais e peças”, reforçam.

Trabalho em equipe foi primordial para a Certificação pelo segundo
semestre consecutivo. Representando toda a equipe de manutenção,
alguns deles posam para a foto felizes com a conquista

“Fazemos reuniões mensais de indicadores de
manutenção e de custos. Visitamos fornecedores
e promovemos reuniões técnicas com fabricantes
de peças. Em ambos os casos, há muita troca de
informação. Nas reuniões todos estão sempre
dispostos a trazer inovações. Um ajuda o outro e as
melhores práticas são passadas de uma unidade para a
outra”, conta o eng. Luiz Simeão.
“No segundo semestre de 2013 ficamos em primeiro
lugar. Para manter essa posição, intensificamos as
manutenções preventivas, realizando ações nos finais
de semana e durante o período noturno. Temos
uma equipe de manutenção muito disciplinada e
comprometida. Todos se empenham e trabalham
juntos”, conclui Sebastião.

Parabéns à unidade A.E. Carvalho pela certificação e parabéns às unidades Pinedo, Itaim, Imperador e
Brás, que tiveram avaliações muito boas nesse semestre, ficando com pontuações entre dois a quatro
décimos de diferença da primeira colocada.
Com base no ranking da SPTrans, pode-se dizer que o Grupo VIP trabalha com afinco para a melhoria
contínua dos serviços prestados aos nossos clientes. Uma tarefa que nunca acaba.

Novos aprendizes
nas unidades da Zona Leste
No início de agosto, 30 novos aprendizes iniciaram o curso
de Administração/Transportes no Sest Senat para aprimorar
conhecimentos. Em setembro, eles serão apresentados aos seus
tutores nas unidades Brás, A.E. Carvalho, Imperador e Itaim.
“Ao contratar aprendizes, a empresa cumpre um importante papel social na preparação desses jovens,
contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um deles. Ganha o Grupo VIP ao assumir o
papel de agente transformador e os aprendizes com os conhecimentos adquiridos, para que possam trilhar sua
vida profissional de forma positiva na sociedade e no meio organizacional”, diz Maria Cecília Sant´Anna Meira,

analista de Recursos Humanos, do Grupo VIP.
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Brigadas capacitadas
Nos meses de julho e agosto, brigadistas do Grupo VIP participaram de treinamento de combate a
incêndio e técnicas de primeiros socorros, com situações próximas da realidade. As atividades foram
realizadas pela empresa Casa da Fumaça, em todas as unidades da empresa, tornando a equipe ainda
mais capacitada para trabalhar na preservação de vidas e no patrimônio da empresa.

Unidade Brás

Unidade Imperador

Unidade Pinedo

Unidade Itaim

Unidade A.E. Carvalho

Unidade M´Boi Mirim

Cuidados com o meio ambiente
No dia 13 de agosto foi realizado na unidade M´Boi Mirim, o curso
de Produtos Químicos, com o tema: Procedimento em caso de
emergência – P16. Destinado a mecânicos, manobristas e terceiros,
o curso foi ministrado pelo instrutor Willian Ribeiro dos Passos, com
o apoio de Gilmar Costa da Silva, técnico de Segurança da unidade.
O objetivo foi orientar os colaboradores sobre procedimentos e
ações imediatas que devem ser tomadas em caso de situações de
emergência, como incêndio e derramamento de óleo no solo.
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Reforço sobre a importância de se tomar
atitudes em tempo hábil para proteção do
meio ambiente

Alex Sandro e Reginaldo: apaixonados por ônibus
Alex Sandro Camargo de Oliveira, cobrador da unidade Pinedo e Reginaldo Galvão dos
Santos Silva, mecânico da unidade Itaim, trabalham no Grupo VIP há aproximadamente 5
anos. Eles têm em comum a paixão por ônibus, expressa na construção de miniaturas.
“Minha paixão por ônibus começou aos 5 anos.
Meu irmão era motorista de ônibus e falava muito
sobre eles. Adorava ir viajar, só para observar os
ônibus na rodoviária. Aos 17 anos comecei a fazer
miniaturas. Foram 3 anos para chegar ao modelo
que desejava. Sou um busólogo, extremamente
apaixonado por ônibus. Fabrico 100 % das peças,
que vão desde o retrovisor, para-choques, bancos,
balaústres, rodas, validador, extintor, elevador
para cadeirante etc. Montar um ônibus é um
verdadeiro quebra-cabeças. Corto, lixo, serro,
ajusto, podo, alinho e assim vai. Só uso material
de primeira qualidade: resina, papel fotográfico
e circuito elétrico. Quando estou construindo o
ônibus fico ansioso, sou detalhista, mas quando
termino me realizo. Tenho a sensação de dever
cumprido. Faço com muito
carinho e empenho e procuro
sempre fazer o melhor. Quando
entrego ao comprador, fico feliz
em saber que deixei a pessoa
feliz”, conta Alex Sandro.

“Desde pequeno gostava de desenhar ônibus. Em vez de
jogar bola, empinar pipa, fazia as miniaturas de ônibus
de viagem para brincar. Esse era meu hobby. Aos 14
anos comecei a desenvolver projetos e não parei mais.
Cheguei ao ponto de usar a minha cama para colocar os
meus ônibus e ir dormir na sala. Na época meu pai tinha
uma banca no Centro de Ferraz de Vasconcelos e me deu
a ideia de deixar as miniaturas para vender. No primeiro
dia levei 10 miniaturas e ele vendeu 9. Não imaginava
que iam fazer sucesso. Hoje participo de exposições: a
última foi no Memorial da América Latina e as minhas
miniaturas chamaram a atenção pelos detalhes que não
existem em miniaturas industrializadas. Os projetos foram
melhorando ao longo do tempo. Hoje têm suspensão,
ar condicionado, luz nos painéis, luz no salão, sirene
de ré e controle remoto. É muito gratificante construir
cada exemplar. Fico mais feliz do que
a pessoa que encomendou a réplica.
Tenho muito ciúme de cada peça. É
um amor inexplicável. Quando inovo
alguma coisa então, não sei nem
explicar o que sinto”, relata Reginaldo.

Acesse https://www.

facebook.com/pages/
GRUPO-VIP-EM-AÇÃO

e veja mais fotos das
miniaturas de ônibus
construidas por Alex
Sandro e Reginaldo.

Holerite Eletrônico: inovação que traz benefícios
Desde maio, os colaboradores podem acessar seus
holerites via internet, com a implantação de um
moderno sistema. A inovação traz importantes
benefícios, permitindo acessar, imprimir e salvar os
3 últimos holerites, no momento em que precisar,
de forma rápida e ágil.
Cadastre-se. O passo a passo é fácil: acesse a
página www.consorcioplus.com.br/holerite Em
seguida, clique em Meu Primeiro Acesso. Cadastre
um e-mail e uma senha. Em caso de dúvidas,
procure o Departamento Pessoal da sua unidade.

Últimos 3 holerites podem ser visualizados no site
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Contribuíram espontaneamente nesta edição: João Bosco, do Controle e SGI; os técnicos de Segurança do Trabalho Alexandre Donato (Pinedo), Elias
Teixeira (Imperador), Sidnei Martins dos Anjos (AEC), Epitácio Pinheiro Rodrigues (Brás), Willian Nunes Santana (Itaim) e José Rodrigues (Jabaquara); os
instrutores Antonio Fernandes Lopes (Pinedo), José Carlos de Carvalho (Itaim); Allison Andric da Silva, administrativo da Manutenção (AEC); Mônica A. Oliveira
(Operacional); Margarete de Souza e toda a equipe do Serviço Social; e todos os demais colaboradores citados nas matérias.

