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HOMENAGEM ÀS
MULHERES
08 de março, Dia
Internacional da
Mulher

Para marcar essa data, no mês de março, foi promovida
uma homenagem a todas as mulheres do Grupo VIP em
parceria com o Instituto Embeleze.

Brigadistas
capacitados para
agir em casos
de emergência

Nova sala de
treinamento
na unidade
Itaim

Os brigadistas da unidade Itaim
passaram por treinamentos
para estar preparados para
atuar da melhor forma em
situações de emergência.
As atividades envolveram
transmissão de conhecimentos
sobre técnicas de primeiros
socorros e utilização correta dos
EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual), além de simulação
dos procedimentos no caso de
surgimento de incêndios.

Com o objetivo de criar um
espaço adequado para as
atividades de treinamento
e desenvolvimento dos
colaboradores, no dia 28 de
março foi inaugurada a nova
sala de treinamento da unidade
Itaim. Foram colocados novos
pisos, janelas, persianas, ar
condicionado, armário, cadeiras,
além da instalação de banheiros
masculino e feminino. O instrutor
da unidade, José Amarando,
e o setor de Treinamento do
Grupo VIP, representado pelo
coordenador Douglas Ferreira
da Silva, ficaram satisfeitos com
o trabalho feito, que permitirá
muitas melhorias.
“A nova estrutura foi muito
bem pensada. Procuramos dar
conforto a quem está passando
por treinamentos, fator que se
reflete no aprendizado”, afirma
Adalberto de Freitas, gerente
de Manutenção da unidade,
que idealizou e coordenou a
execução da obra.

Brigadistas realizam treinamentos práticos
e recebem instruções importantes

Conhecendo mais
sobre pneus
No final de fevereiro, 28 colaboradores do Grupo VIP assistiram
à palestra “Utilização, Estrutura e Cuidados com Pneus”,
ministrada pelo consultor técnico, Fernando Nunes, da SL Pneus
e pelo consultor de vendas, Raimundo, da Auto Lins. Vários
temas foram abordados ajudando a esclarecer sobre processo
de recapagem, avaria por rodar com baixa pressão, estrutura da
carcaça, aproveitamento dos pneus entre outros. “A palestra
agregou conhecimentos quanto à utilização correta dos pneus,
e, ao final das instruções, todas as dúvidas foram esclarecidas”,
conta Douglas Ferreira da Silva, coordenador de Treinamento e
Desenvolvimento.

Colaboradores aprovaram a nova sala

Em pé da esq. para a dir., William, técnico
de Segurança do Trabalho, José Amarando,
instrutor, e Adalberto, gerente de Manutenção
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Conscientização no
trânsito sempre
“Segurança no Trânsito" e "Comportamento Exemplar ao dirigir e se
relacionar com as pessoas" foram os temas abordados no folheto de
conscientização no trânsito entregue a 5.355 motoristas do Grupo VIP
pela equipe de Treinamento e Desenvolvimento nos dias 14 e 15 de
abril.
O folheto destaca a importância de conduzir as pessoas aos seus
destinos com segurança e aborda também assuntos como o uso do
cinto de segurança, a proibição do uso do celular ao dirigir, cuidados
com o meio ambiente e com os veículos.
Para que haja “paz” no trânsito, é necessário que todos os motoristas
estejam conscientes do papel que exercem quando estão dirigindo.
Durante a entrega foram esclarecidas dúvidas e reforçadas as ideias de
que hoje podemos ser melhor que ontem e que gentileza gera gentileza.
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FIQUE ATENTO!
A SEGURANÇA NO TRÂNSITO É RESPONSABILIDADE DE TODOS
•

DIRIJA PARA VIDA, DIRIJA PREVENTIVAMENTE.

•

TENHA AMOR À VIDA, USE ADEQUADAMENTE O CINTO DE SEGURANÇA.

•

ENTREGAR A DIREÇÃO DO VEÍCULO AO COBRADOR COLOCA EM RISCO A SEGURANÇA NO TRÂNSITO E GERA MEDIDA DISCIPLINAR.

•

MANTENHA SEU VEÍCULO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO DANIFIQUE SEUS SISTEMAS VEICULARES.

•

PRESERVE O MEIO AMBIENTE DESLIGANDO O MOTOR APÓS 01 MINUTO PARADO NOS T/P, T/S E PÁTIO DA GARAGEM.

•

SEJA CONSCIENTE, PRESERVE A SEGURANÇA NO TRÂNSITO, NÃO USE O FREIO ESTACIONAMENTO OU DE SERVIÇO COMO BUZINA.

•

PASSE DEVAGAR NOS BURACOS, VALETAS, LOMBADAS E CRUZAMENTOS. TRANSPORTAMOS O VALOR MAIS PRECIOSO (VIDAS).

•

O BLOQUEIO DE PORTAS É SEGURANÇA PARA TODOS, EVITANDO QUEDAS ACIDENTAIS DOS USUÁRIOS. VERIFIQUE SEU FUNCIONAMENTO.

SEJA UM PROFISSIONAL EXEMPLAR, OBSERVANDO E CUMPRINDO AS LEIS DE TRÂNSITO
•

DEMONSTRE SABEDORIA. EVITE MULTAS E ACIDENTES, MANTENDO SEU CELULAR DESLIGADO OU NO MODO VIBRA AO DIRIGIR.

•

AO DIRIGIR, É NECESSÁRIO 100% DE ATENÇÃO. NÃO USE FONE DE OUVIDO OU APARELHO SONORO E CONVERSE SOMENTE O NECESSÁRIO.

•

DESRESPEITO AO SINAL VERMELHO E EXCESSO DE VELOCIDADE SÃO AS INFRAÇÕES MAIS COMETIDAS POR NOSSOS MOTORISTAS.

•

OBEDEÇA A TODOS OS SINAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, PARANDO O VEICULO SEMPRE JUNTO AO MEIO-FIO.

•

SEMPRE SAIA EM 1ª MARCHA SEM DAR TRANCOS NO VEÍCULO E NÃO DESCANSE A MÃO SOBRE A ALAVANCA DO CÂMBIO.

•

APRESENTE-SE UNIFORMIZADO, CALÇADO COM SAPATOS, COM APARÊNCIA BEM CUIDADA EM SUA JORNADA DE TRABALHO.

•

FUMAR É PREJUDICIAL À SAÚDE. É PROIBIDO FUMAR NOS TERMINAIS, INTERIOR DO VEÍCULO E INTERIOR DA GARAGEM.

•

COMUNIQUE DEFEITOS E BATIDAS NO VEÍCULO ATRAVÉS DE FICHA DE SERVIÇO NA GARAGEM.

•

ANTES DE OPERAR O TERMINAL DE DADOS (AVL/GPS), ENTRE EM CONTATO COM SUA CHEFIA IMEDIATA LIGANDO PARA GARAGEM.

•

É PARTE DE SEU TRABALHO SE RELACIONAR COM AS PESSOAS, LOGO NÃO SE ISOLE MONTANDO BARRACA EM SUA CABINE.

Equipe mais preparada e capacitada
Fornecedores do Grupo VIP ministraram treinamentos específicos aos colaboradores da unidade Pinedo,
durante os meses de março e abril. Essa proximidade contribui para o contínuo aperfeiçoamento da
equipe.

Mecânicos e motoristas participaram de treinamento ministrado
Mecânicos, eletricistas e motoristas aprovaram o treinamento

por Newton, Gustavo e Paulo, das empresas TurboService e

ministrado por Odair e Adenilson da empresa Eletrovip com foco

BorgWarner, abordando temas sobre diagnóstico de falhas e

em utilização e adequação do consumo de baterias

cuidados no manuseio durante a montagem de turbinas.

Para conhecer mais sobre suspensão, barras e terminais de direção,

Mecânicos reforçaram seus conhecimentos sobre sistemas de freios

mecânicos participaram da palestra ministrada por Edson Vieira, da

e componentes, no treinamento ministrado por Silas Vicente, da

empresa Nakata.

empresa Fras-Le.
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Líderes aprimoram
habilidades

O bom exemplo
de atendimento

Nos meses de março e abril,
fiscais e coordenadores da área
de Operação e líderes do setor de
Manutenção de todas as unidades
do Grupo VIP participaram de um
treinamento sobre Relacionamento
Muita troca de experiências
na unidade Iguatemi
Intra e Interpessoal. O objetivo foi
desenvolver habilidades para saber agir em
determinadas situações, tomar decisões e melhorar a comunicação
para um bom relacionamento no ambiente de trabalho.

Dinâmica
em grupo
proporciona
interação entre
colaboradores
da unidade
Pinedo

Corrida de Rua
é qualidade de vida
Engajado na luta contra o
sedentarismo e melhoria na
qualidade de vida, o técnico
de Segurança do Trabalho José
Rodrigues Lima, conhecido por
todos como “Sossego”, decidiu
transformar as caminhadas que
fazia regularmente em corrida de
rua. “Treino diariamente e minha
alimentação é balanceada. Em
2015, participei da Trackfield Anália
Franco 10Km, da São Silvestre 15
km e do Circuito Verde em Santo
André 10km, onde fiz o tempo de
56 minutos e ganhei uma bicicleta”,
conta. Com 61 anos, Sossego, com
seu exemplo, deixa uma lição de
qualidade de vida e amor próprio.
“Envelhecer é um processo natural
do homem. Sinto-me jovem e com
autoestima elevada. Podemos, com
determinação e pequenos gestos,
fazer com que este ciclo de nossa
vida seja mais saudável e prazeroso.
É o que busco", afirma.

Robson Arantes dos Santos
ingressou no grupo VIP
há 15 anos. Iniciou como
cobrador, foi fiscal e depois
passou a motorista.
Certo dia, o instrutor
William Passos, da unidade
M´Boi Mirim, estava como
passageiro no ônibus que
o Robson estava dirigindo,
quando observou uma
senhora elogiando a postura
do motorista.
Sem se identificar, puxou
conversa com a cliente, que
se chamava Maria Dulce. Ela
contou que era passageira
há muito tempo dessa
linha e que o motorista era
calmo, educado, paciente
e prestativo. Maria Dulce
ainda comentou que seria
ótimo se todos fossem
assim.
“Desci do ônibus feliz com
a observação dessa senhora
e decidi que deveria contar
essa história para todos os
colaboradores do Grupo VIP,
parabenizando o Robson,
em nome de todos, por
sua postura diante dos
clientes. É um exemplo a ser
seguido”, destaca William.

Feliz com a medalha e com a bicicleta
que conquistou no Circuito Verde em
Santo André
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Desenvolver RH

Investindo no
jovem aprendiz

Abrindo oportunidade
do primeiro emprego
para jovens estudantes
em todas as unidades
do Grupo VIP, no final
de abril, 61 jovens
aprendizes foram
contratados pela
empresa.
Desse total, 32 estão
frequentando o curso de
Assistente Administrativo
em Transportes e 29
estão cursando o de
Assistente de Logística
de Transporte. Os cursos
são dados no Serviço
Social do Transporte (SEST)
e Serviço Nacional de
Aprendizagem no Transporte
(SENAT), unidade Parque
Novo Mundo.
Essas atividades fazem
parte do Programa Jovem
Aprendiz, voltado para
a preparação e inserção
de novos profissionais
no mercado de trabalho,
apoiando a Lei de
Aprendizagem 10.097/2000.
Aprendizes conhecem
“As atividades práticas, alinhadas com
mais sobre a empresa
as teóricas, oferecem uma oportunidade
na integração
a esses jovens interessados em ter
e participam de
dinâmica em grupo
uma formação profissional qualificada.
Muitos deles iniciaram suas carreiras
profissionais atuando em diversos setores do Grupo VIP”,
diz Maria Cecília S. Meira, coordenadora de Recrutamento e
Seleção.
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Gripe
H1N1:
cuidados e
prevenção
A gripe H1N1 também é conhecida
como gripe Influenza tipo A ou gripe
suína. Assim como a gripe comum,
seu vírus é transmitido de pessoa para
pessoa, principalmente por meio de
tosse ou espirro e de contato com
secreções respiratórias de indivíduos
infectados.
Principais sintomas
Os sintomas mais comuns são tosse,
dor de cabeça, dor de garganta,
vias respiratórias congestionadas e
febre acima de 38°C. Eles podem vir
acompanhados ou não de náusea,
dores no corpo e irritação nos olhos.
Prevenção
• Evite manter contato muito
próximo com uma pessoa que
esteja infectada.
• Ao espirrar, sempre cubra a boca
com as mãos ou com um lenço.
• Evite tocar nos olhos, boca e nariz
em ambientes públicos ou antes
de higienizar as mãos, pois esses
são locais por onde o vírus pode
entrar.
• Lave muito bem as mãos com
água e sabão (inclusive entre os
dedos, nos pulsos e por dentro
das unhas).
• Leve sempre um frasco com
álcool-gel para garantir que
as mãos sempre estejam
esterilizadas.
• Mantenha hábitos saudáveis.
Alimente-se bem e coma bastante
verduras e frutas. Beba bastante
água.
• Não compartilhe alimentos
e utensílios de uso pessoal,
como toalhas, copos, talheres e
travesseiros.
• Evite frequentar locais fechados
ou com muitas pessoas.
Fonte: Ministério da Saúde
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