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Rede da Madrugada:
beneficiando clientes
do Grupo VIP

Equipe preparada para atender clientes da nova modalidade de transporte: o Noturno

Desde o dia 28 de fevereiro o Grupo VIP está operando com um grande número de linhas na Rede de
Ônibus da Madrugada, chamada de Noturno. O serviço funciona da meia-noite às 4h e atende milhares
de pessoas que dependem de transporte noturno para ir para suas casas.
Para prestar um serviço de qualidade, diversos colaboradores passaram por um treinamento específico.
Motoristas, cobradores, fiscais e operadores do COT – Controle Operacional dos Terminais, envolvidos
nessa modalidade, estão agora mais preparados para atender às expectativas dos clientes.

Colaboradores capacitados trabalhando no Noturno

Prevenção é a base da saúde
Em fevereiro, foi realizada a tradicional Campanha de Prevenção a
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e à AIDS.
O Centro Médico distribuiu preservativos e materiais informativos
sobre o tema. A ação, desenvolvida em parceria com o Grupo VIP
em Ação, foi promovida na semana que antecedeu ao Carnaval.

Unidade M’Boi Mirim

Unidade A.E.
Carvalho

Unidade Itaim

Distribuição de
preservativos e folhetos
informativos a toda a
equipe

Dia Internacional da Mulher
No dia 08 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher. A VIP
presta sua homenagem a todas as mulheres do Grupo, que diariamente
batalham para alcançar seus objetivos.
Entre os dias 9 e 13 de março , todas as mulheres da empresa receberam
um tratamento especial de limpeza de pele e uma maquiagem, feitos com
produtos Mary Kay.
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Melhorias
na 1ª avaliação
do Projeto
Sol
Entre os dias 19 e
23 de janeiro aconteceu em todas
as unidades a primeira avaliação de
2015 do Projeto SOL. Em relação às
observações da avaliação anterior,
realizada em setembro de 2014, os
resultados apontaram melhorias na
maioria das unidades do Grupo VIP.
“A próxima avaliação está prevista
para o mês de maio. É importante
que todos se comprometam e
continuem colaborando com a
melhoria contínua da qualidade
no ambiente de trabalho”, reforça
Mônica Maria Cardoso, da Qualidade.

Procedimentos de qualidade são
tema de palestra
No dia 05 de
janeiro, na
unidade A.E.
Carvalho,
foi realizada
palestra sobre
procedimentos de
qualidade para
o Ambulatório Médico. Ministrada por Maria Suely da Silva,
técnica de Enfermagem, a palestra teve por objetivo definir,
viabilizar recursos e padronizar a rotina de trabalho necessária
para atingir a conformidade nos serviços prestados. Outro tema
abordado foi a elaboração de um checklist para melhorias do
registro e monitoramento da limpeza do Ambulatório Médico.

Uso racional de energia:
adote esse hábito
Com a escassez de água, vem a falta de energia. O risco
de racionamento existe, mas todos podem contribuir para
a economia de uso da energia elétrica com mudanças de
hábitos. Veja algumas dicas:

Imperador
conquista
certificação
ambiental ISO
14001:2004
Unidades já
certificadas são
recomendadas para
manutenção da
certificação
“Agradecemos a todos que se
empenharam neste trabalho.
Agora em 2015 o desafio
continua, pois teremos uma nova
Recertificação para as normas
ISO 14001 e ISO 9000”, diz João
Bosco, do Controle/Qualidade.

Geladeira
• Não use a parte traseira da geladeira
para secar tênis, panos e roupas.
• Faça limpeza e degelo periodicamente.
• Abra a porta da geladeira somente
quando precisar.
• Não coloque paninhos sobre as
prateleiras.
• Verifique sempre as borrachas de vedação da
porta.
Eletrônicos
• Quando o computador não estiver
em uso, evite as proteções de tela,
desligando o monitor.
• Celulares, câmeras e mp3 levam
aproximadamente duas horas para
carregar. Não deixe aparelhos
carregados na tomada.
Fonte: agmarrios.blogspot.com.br e
www.aeseletropaulo.com.br
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IR 2015: veja se você
está obrigado a declarar
Desde o dia 02 de março já é possível
entregar a declaração anual de imposto de renda. O
prazo de entrega vai até o dia 30 de abril e quem atrasar
recebe multa.
Todas as pessoas que tiveram rendimentos acima de
R$ 26.816,55 em 2014 são obrigadas a declarar.
Para fazer a sua declaração, é preciso utilizar o programa
disponível no site da Receita Federal (www.receita.fazenda.
gov.br).
Atenção: neste ano, o Grupo VIP inovou. O seu informe de
rendimentos, essencial para a declaração, poderá ser impresso
no site da empresa ou, como nos anos anteriores, retirado na
área de Pessoal da sua unidade.

Museu da
Energia de São
Paulo: uma
ótima opção de
passeio

Foto: Ana Lúcia Moriz

Para imprimi-lo diretamente do site, acesse:
www.soumaisvip.com.br
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Termina no dia 1º de abril o
prazo para adequar o extintor de
incêndios do tipo ABC em seu
veículo particular. O novo extintor
exigido tem capacidade para
eliminar chamas de classes A,B e
C. O modelo anterior era eficiente
apenas para as classes B e C.
Descrição da Classe de fogo:
•

Acervo Fundação Energia e Saneamento

Visitar o Museu da Energia de São Paulo é um programa
interessante para toda a família. Ali é possível conhecer uma
parte importante da história do crescimento da cidade de São
Paulo e do desenvolvimento da indústria. Além disso, a instalação
permite saber mais sobre a energia e seu futuro.
O museu oferece filmes, jogos e muitas outras atividades para
que os visitantes possam aprender e se divertir ao mesmo tempo.
Endereço: Alameda Cleveland, 601, Campos Elíseos, São Paulo
Horário de funcionamento: de terça a sábado, inclusive
feriados das 10h às17 h
Entrada: gratuita
Para saber mais. acesse: www.energiaesaneamento.org.br/

Expediente

Você já verificou
o extintor de
incêndio de seu
veículo?

•

•

Letra A - combate chamas que
se propagam por materiais
sólidos, como, por exemplo,
bancos, tapetes e painéis, no
caso dos veículos.
Letra B - elimina chamas
causadas por líquidos
inflamáveis, como gasolina, óleo
diesel, querosene etc.
Letra C - combate o fogo em
equipamentos elétricos: bateria,
fiação, entre outros.

Validade: O extintor ABC tem
validade de cinco anos. Passado o
prazo de validade, será necessário
descartá-lo e adquirir um novo.
Penalidades: não ter o extintor
correto é infração grave, gerando
multa de R$ 127,69 e cinco pontos
na Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) do proprietário do veículo.
Fonte: www.detran.sp.gov.br
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