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CHEGA AO FIM
MAIS UM ANO
Em dezembro, muitos colaboradores participaram das tradicionais
missas de final de ano em todas as unidades. Em algumas delas,
houve atrações especiais, como apresentações teatrais e coral,
das crianças da Obra Social Dom Bosco. Para deixar mais alegre o
Natal de quem precisa, o Grupo VIP doou camisetas e chocotones
para essa entidade.

Treinamento
específico para
eletricistas
Os eletricistas das unidades
Itaim e M´Boi Mirim participaram
do curso da NR-10 – Norma
Regulamentadora de Segurança
em Instalações e Serviços
em Eletricidade. O objetivo é
garantir a segurança e a saúde
dos profissionais da área.

Fiscais aprimoram
conhecimentos
No início de dezembro,
os fiscais do setor de
Operação da unidade A.E.
Carvalho passaram por
treinamento sobre o Item
de Verificação Obrigatório
Treinamento esclareceu o funcionamento do IVO
– IVO. O intuito foi
eletrônico
conhecer o aplicativo
eletrônico disponibilizado pela SPtrans, para a realização do checklist para uso na operação controlada.
“Essa ferramenta dá mais autonomia e agilidade nessa atividade”,
diz o instrutor Anderson Bernardes de Oliveira.

Compartilhando
conhecimentos
Felizes, os eletricistas Elton de Melo,
Severino Manoel e Pedro Biz, da
unidade Itaim, recebem os certificados
de Adalberto de Freitas, gerente de
Manutenção

Gilmar Sobral Costa, técnico de Segurança
do Trabalho da unidade M´Boi Mirim,
entrega o certificado a Antônio Leocadio
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Colocando
em prática o
conhecimento
adquirido

Em treinamento realizado pela
Petrobras, colaboradores do Controle
de Manutenção e do Almoxarifado da
unidade M´Boi Mirim atualizaram seus
conhecimentos sobre recebimento
da carreta de óleo diesel. Os temas
abordados foram vistoria do caminhão
quando chega à garagem, itens de segurança, documentos, nível e
quantidade de óleo entregues, dentre outros.

Melhorias na
unidade A.E. Carvalho
Graças ao empenho dos colaboradores
da Manutenção, duas melhorias foram
concluídas na unidade A.E. Carvalho.
A primeira delas foi a reforma da sala
de treinamento, que envolveu pintura
das paredes e portas, além do toldo.
O resultado foi muito positivo: o
ambiente ficou confortável e acolhedor,
contribuindo para o bem-estar das
pessoas.
A segunda foi
o reparo do
calçamento
do pátio, que
proporcionou
maior segurança
para pedestres e
melhoria no tráfego
dos veículos.

Colaboradores se beneficiam
com o trabalho feito por
Geraldo, Jaziel, João Carlos,
Francisco, Uilton e Everaldo

Para
aumentar a
segurança,
muito
empenho da
equipe na
reforma do
calçamento
do pátio

Conscientização sobre
organização
e disciplina
Colaboradores da Manutenção e do Tráfego das
unidades Iguatemi e A. E. Carvalho
participaram recentemente de palestras que
estimulam a organização, arrumação e a limpeza.
Um dos objetivos é transformar esses
comportamentos em hábitos presentes na vida
pessoal e profissional, para a melhora do ambiente de trabalho e da
qualidade de vida. Além disso, espera-se aumentar a eficiência do
Grupo VIP, com a diminuição de desperdícios e a redução de custos.

Colaboradores das unidades A.E.Carvalho
(acima e à esquerda) e Iguatemi:
conscientização com a organização no
ambiente de trabalho

Prevenção em alta
Durante o mês novembro, os colaboradores das unidades Iguatemi, Imperador,
Itaim, M´Boi Mirim e A.E. Carvalho envolvidos em atividades relacionadas
à Norma Regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura participaram de
treinamento teórico e prático ministrado no SEST/SENAT pela instrutora Iara
Maria Stefanini. A atividade visa evitar acidentes e promover a integridade dos
colaboradores na execução de seu trabalho. Foram esclarecidos procedimentos
e técnicas seguras, análises de risco e a importância da utilização correta do
uso de EPI – Equipamento de Proteção Individual, fornecido pelo Grupo VIP.

Atividades
práticas reforçam
compromisso com
a segurança no
exercício da função

Alertando para
o bom atendimento
Para prestar um serviço de qualidade, no dia 25 de novembro,
76 motoristas e cobradores da unidade Brás participaram do
treinamento sobre SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente.
Ministrado pelo instrutor Djalma Gomes de Oliveira Filho, o
objetivo foi conscientizar os colaboradores de que eles são o
instrumento de comunicação entre a empresa e o cliente.

Equipe preparada para atender bem os clientes
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Desenvolver RH

Camadas de
Panetone e creme

Balanço
de final de ano

A chegada do final do ano nos convida a refletir sobre o
período que passou e o que está por vir. Este é o momento de
repensar nossa própria vida e avaliar os pontos que desejamos
mudar no ano que se inicia. Esta reflexão permite nos
reorganizarmos para desfrutar dessa nova etapa, reavaliando
os projetos pessoais e buscando as transformações desejadas.
Será que estamos realmente preparados para cada virada de
ano? Será que fizemos tudo o que queríamos ter feito? Talvez
o ano novo não seja realmente a virada de uma data, um mês
ou um dia, mas sim um espelho de quem você foi e do quanto
você cresceu como pessoa.
Aquela grana que não veio, o amigo que
decepcionou você, o amor que acabou, as
surpresas que a vida trouxe, a viagem que
não deu certo, o pneu que furou. O ano
que chega ao fim deixou muitas marcas?
Transforme-as em aprendizados e leve
essas lições para o ano seguinte. O grande
desafio da vida é olhar para trás e sentir
orgulho e gratidão pelo que foi vivido.
Que possamos aproveitar para fazer uma reflexão de todas
nossas ações e atitudes em relação ao próximo e tentarmos
melhorar a cada dia. Um ano novo sempre nos dá a esperança
de um futuro melhor. Vamos dar boas vindas ao ano que vem
chegando.

Ingredientes
•
•
•

Creme
• 2 latas de leite condensado
• 2 xícaras (chá) de leite
• 4 gemas
• 2 colheres (sopa) de maizena
• 1 caixa de creme de leite (200 g)

Ganache

•
•

Fonte: Camilla Barcellos Pereira, analista de Recursos Humanos

300 g de chocolate meio
amargo picado
1 caixa de creme de leite (200 g)

Modo de Preparo
•

•
•

O Grupo VIP deseja a todos
os seus colaboradores e familiares
Boas Festas e um Ótimo 2017!

1 panetone picado (500 g)
Cerejas em calda escorridas
Chocolate em pó para decorar

•
•

Para o creme, leve ao fogo
médio o leite condensado, o
leite, as gemas e a maizena.
Mexa até engrossar. Desligue,
deixe esfriar e misture o creme
de leite. Reserve.
Derreta o chocolate no microondas e misture com o creme
de leite.
Em taças individuais, faça
camadas de panetone, de
ganache e de creme branco,
repetindo as camadas até
acabarem os ingredientes,
terminando em ganache.
Leve à geladeira por 2 horas.
Retire, decore com cerejas,
chocolate em pó e sirva.

Fonte: www.facebook.com/nadirfigueiredo
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