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Em junho aconteceu em todas as unidades do
Grupo VIP a Semana do Meio Ambiente, que teve
como tema “Seja consciente, preserve o meio
ambiente”.
Palestras ambientais foram realizadas nas unidades,
abordando temas variados como Tratamento
e Destinação de Resíduos. Um exemplo foi a
apresentação sobre Tratamento e Destinação de
Resíduos, feita por Rodinei, da empresa Resiclean
Ambiental.
Com a crise hídrica vivida atualmente, o uso
consciente da água foi abordado pelos instrutores
e técnicos de segurança do trabalho de cada
unidade.
As atividades demonstram, mais uma vez, o
compromisso do Grupo VIP com o meio ambiente.

Palestras tiveram como foco a
conscientização, as mudanças de posturas
e o compromissos para um planeta melhor

Foto: Adimas/Dollarphotoclub

Meio
Ambiente
em destaque

25 de julho:
Dia do Motorista
Aquele que carrega

Nossa justa homenagem
aos motoristas do Grupo
VIP, que diariamente
transportam vidas com
especial zelo, atenção e
responsabilidade.

Cristo, esse é o

Férias escolares:
incentive seu
filho a viajar
nas leituras

significado do nome
Cristóvão, o padroeiro
dos motoristas,
lembrado por muitos
Motoristas que pedem
proteção no trânsito.

Aquecendo quem precisa
A Campanha do Agasalho 2015,
promovida nas unidades do Grupo VIP,
foi um sucesso. Mais uma vez, neste ano
dezenas de roupas foram arrecadadas
e doadas para o Fundo Social de
Solidariedade do Estado de São Paulo.

A leitura estimula a
criatividade e a imaginação.
Faz com que adultos e
crianças viajem nas estórias.
Além disso, favorece novos
aprendizados, o aumento
do vocabulário, da cultura e
melhora na escrita.
Vá a uma livraria ou biblioteca
com seu filho e incentive o
hábito de leitura.
Narra as
primeiras
aventuras
que
acontecem
no Sítio do
Picapau
Amarelo e
apresenta
Emília, Tia
Nastácia,
Dona Benta.
A menina do nariz arrebitado, Lúcia,
mais conhecida como Narizinho, é quem
transporta os leitores a incríveis viagens
pelo mundo da fantasia.
Conta a
história de
Marcelo,
um menino
muito
curioso e
esperto que
procura
entender os
significados
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das coisas
e por que
elas são
como são.
Fonte: www.guiadasemana.com.br

Capacitando líderes
Colaboradores do Grupo VIP que exercem
função de liderança em suas áreas participaram
no dia 09 de junho, na unidade Brás, do
treinamento Liderança com Foco na Gestão do
Conhecimento.
O objetivo do treinamento, ministrado por
Jair Mendes dos Reis, instrutor de Treinamento, é prepará-los para
trabalhar com suas equipes para obter um melhor desempenho diante
das necessidades do mercado e da sociedade.

Palestras esclarecem sobre dengue
Colaboradores das unidades Pinedo e Imperador participaram de
palestra voltada para a conscientização e prevenção na proliferação
do mosquito da dengue. Na ocasião foram distribuídos panfletos
informativos aos presentes.

Trabalho em equipe: todos ganham

“O treinamento de
Liderança foi muito
importante. Nos
ajuda a trabalhar
melhor com os
colaboradores da
empresa”, diz Rogério
Mateus, supervisor de
Departamento Pessoal

Garantindo
a integridade
do colaborador
Como forma de prevenção, no
dia 09 de junho, foi realizado
o Simulado de Abandono de
Área na unidade M´Boi Mirim.
Foi uma oportunidade para os
colaboradores colocarem em
prática técnicas de evacuação
de área em caso de incêndio.

“O assunto foi tratado de forma especial. Houve interação e
esclarecimentos de dúvidas. Ações assim são importantes. O aprendizado
é estendido para a família e para a comunidade”, dizem os instrutores
Antônio Fernandes Lopes e Anderson Bernardes de Oliveira, juntamente
com o técnico de Segurança do Trabalho Elias Teixeira.
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Aperfeiçoamento
e atualização constantes
As atividades de capacitação e treinamento seguem em alta no
Grupo VIP, envolvendo centenas de colaboradores. Os objetivos são
a reciclagem e a atualização de conhecimentos, como forma de
valorizar e qualificar a equipe. Vejam alguns exemplos, abaixo.
Quem participou:
mecânicos,
eletricistas e
encarregados pelos
setores da unidade
Pinedo
Quem ministrou:
Luiz M. de
Bitencourt, da
Spheros
Objetivos: aprimorar técnicas de funcionamento e regulagem
do ar condicionado dos veículos superarticulados

Quem participou:
colaboradores
dos setores de
Manutenção e
Operação da unidade
Pinedo
Quem ministrou:
Wilson e Mariza, da
Vip Power
Objetivos: transmitir orientações sobre os cuidados
adequados com engrenagens e correias, que alimentam a
bateria para manter a durabilidade do produto

Quem participou:
colaboradores
do setor de
Manutenção das
unidades Pinedo e
M´Boi Mirim
Quem ministrou:
Vanderlei, da Voith
Objetivos: explicar os princípios de funcionamento do sistema
Voith - noções básicas de transmissão e diagnósticos

Bolo cremoso
de milho
(Pamonha assada)
Ingredientes

• 1 lata de milho com água
• 1 lata de leite condensado
• 200 ml de leite de coco
• 3 colheres de sopa de 		
margarina
• 3 colheres de queijo ralado
• 4 ovos
• 9 colheres de sopa de
milharina
• 2 colheres de sopa de pó royal
• Canela a gosto (opcional)
Modo de preparo

1. Pré-aqueça o forno em
temperatura média;
2. Bata no liquidificador os ovos,
leite condensado, leite de coco e
margarina até formar um creme;
3. Acrescente o queijo, o milho,
a canela e a milharina e bata
novamente;
4. Por último acrescente o pó
royal;
5. Despeje em forma
(de preferência teflon)
untada;
6. Asse em forno
médio por 40 minutos
aproximadamente.
Fonte: www.tudogostoso.com.br
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